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IGE do Distrito 1240,
Inglaterra, participa de
reunião do RCSP-Noroeste

. Conselho Diretor
Presidente:
Maria Cristina da Silva
Vice-presidente:
Hercules Guilardi
1ª secretária:
Dora Maria Leme do Prado
Gerodetti
2ª secretária:
Ana Isabel Vergueiro Lobo
1º tesoureiro:
Francisco Miguel Vaz de Lima
2º tesoureiro:
João Carlos dos Santos
1º protocolo:
Bruno Leone
2º protocolo:
Fabrízio Davide Pietro Torrini
Presidente eleito 2011/12:
Edinalvo Raimundo de Jesus

. Comissões

Recebido em São Paulo pelo RCSP-Liberdade, o Intercâmbio de Grupos de
Estudos do Distrito 1240, da Inglaterra, participou de reunião do RCSPNoroeste. O grupo de jovens profissionais encantou pela simpatia e o
interesse demonstrado por nossas atividades.
(Págs. 4 e 8)

RCSP-Noroeste aprova
novo Conselho Diretor
Na Assembléia Geral Extraordinária realizada dia 6 de junho, o Rotary Club
de São Paulo-Noroeste aprovou a constituição do novo Conselho Diretor,
ano rotário 2011-2012 e o presidente indicado 2012/2013. A solenidade de
posse do presidente Edinalvo Raimundo de Jesus e de transmissão de
cargos acontece dia 4 de julho.
(Pág. 7)
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RC Campinas-Sul, SP
RC Presidente Prudente, SP
RC Brasilia-Norte, DF
RC Lavras, MG
RC Lanus, Buenos Aires, Argentina

. E-mails
"Continua a excelente informação.
Quanto à proposta do amigo Josino, a
ideia do diploma é excelente. Pode ser
feito em computador e incluir o nome do
visitante, como me privilegiou o RC
Florianópolis, SC, quando lá fui dizer
meia dúzia de palavras. Quanto ao troféu,
no nosso RC só excepcionalmente o
damos, pois encarece o orçamento; o
diploma não. Parabéns".
Francisco Zamith, Portugal
"Presentes... presentes e muito mais...
Estou maravilhado pela hospitalidade do
Clube".
Isidro Daniel Gama
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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

Relato da última reunião

A

bertura - O Rotary Club de São PauloNoroeste reuniu-se em sessão ordinária dia
13 de junho, no espaço de eventos do Carlino
Ristorante, tendo os trabalhos sido abertos pela
presidente Maria Cristina da Silva que após a
saudação às bandeiras hasteadas, solicitou à
companheira Celia Morau que lesse a mensagem
publicada no boletim informativo sobre o falecimento
do EGD Iscandar Tayar; em seguida, foi feito um
minuto de silêncio em memória do saudoso
companheiro, que era, também, sócio honorário
permanente do RCSP-Noroeste, seguido do
momento de oração.
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 - Mike Kerr, do RC
Colchester Trinity, Distrito 1240, Inglaterra; nº 3 - Ana
Isabel Vergueiro Lobo, segunda-secretária do
RCSP-Noroeste; nº 4 - Emi Tokonami Mori,
presidente do RCSP-Liberdade e responsável pelo
grupo IGE; nº 5 - Yoitiro Mori, do RCSP-Liberdade.
Citou e agradeceu a presença dos seguintes
visitantes: Laura Simklas, Latifa Mansarit, Emily
Myklebust e Janet West, do Intercâmbio de Grupos
de Estudo, do Distrito 1240, Inglaterra; Reynaldo
Pedreira Jeronymo e Priscila Carletti, do Rotaract
Club São Paulo-Noroeste; Neusa Cuccolo; Messias
M. Oliveira; Isabel Cabello Cabrera, do RCSPFreguesia do Ó e Humberto Mariano.

Expediente secretaria - A segunda-secretária Ana
Isabel Vergueiro Lobo apresentou a agenda de
atividades desta e das próximas semanas e leu as
datas comemorativas do mesmo período.

Assuntos diversos - A presidente Maria Cristina da
Silva solicitou ao presidente eleito 2011-2012,
Edinalvo Raimundo de Jesus, que fizesse o relato
suscinto da XX Conferência Distrital acontecida no
período de 9 a 12 de junho, em Águas de Lindóia. O
companheiro Jesus iniciou sua explanação
comentando a abertura da Conferência, com o plantio da árvore da amizade (transferida para o dia

seguinte devido ao mau tempo na quinta-feira),
hasteamento das bandeiras e concentração dos
presidentes, a homenagem emocionante prestada
pelo governador Paschoal Flavio Leardini ao EGD
Dante Galvanese Amato, destacou a presença do
prefeito de Águas de Lindóia, que abriu as portas da
cidade para os rotarianos, disse ter
ficado encantado com a
organização e pontualidade do
evento que, na sua opinião, superou
todas as expectativas. Prosseguiu,
comentando a programação do
segundo dia, recheado de
palestras, mesas-técnicas e
paineis, com destaque para a
palestra-show de Clovis Tavares,
que encantou, divertiu e interagiu
com a plateia. No terceiro dia,
prosseguiu o companheiro Edinalvo
Raimundo de Jesus, houve o café
da manhã do governador eleito Ennio Caramella
com os presidentes eleitos para o ano rotário 20112012, palestra sobre qualidade de vida com a
personal trainer Solange Frazão e outra palestra de
Gerson Gonçalves, do Rotary International,
(cont. na pág. 4)
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Relato da última reunião
uma pessoa muito especial e comovente; o jantar de
encerramento com o governador Paschoal Flavio
Leardini e a apresentação, em português, dos
jovens intercambistas do exterior. Disse, ainda, o
companheiro Jesus que ele teve oportunidade de
participar de duas salas, entre elas a da aprovação
de contas do governador 2009/2010, Juvenal
Antonio da Silva (aprovada por unanimidade) e das
primeiras providências para a Convenção Mundial
de 2015, que será realizada no Brasil. Finalizando,
reiterou a organização impecável do evento, a
qualidade da programação e estendeu os parabéns
a todos os rotarianos do Distrito 4430.
entre o representante do IGE, do RCSP-Liberdade e
a presidente do RCSP-Noroeste, troca de flâmulas e
entrega de troféus de companheirismo. (Ver
matéria completa sobre a visita do IGE ao RCSPNoroeste na página 8).

Apresentação Intercâmbio de Grupos de
Estudos - A presidente Emi Tokonami Mori,
presidente do RCSP-Liberdade, que acompanha os
intercambistas do Grupo de Estudos da Inglaterra
que atualmente visita o Brasil, falou sobre a
importância desse programa do Rotary International
e que, atualmente, é o mais importante do seu
Distrito, manifestou sua alegria em poder trabalhar
com os jovens visitantes. Falou, ainda, dos objetivos
do programa, a fantástica troca de experiência e de
cultura, pois embora sejam de origens diferentes,
todos temos muito em comum. O IGE que
atualmente visita o nosso país e que hoje participada
reunião do RCSP-Noroeste são do Distrito 1240, na
Inglaterra. Em seguida, a presidente Emi Mori
solicitou que cada intercambista se apresentasse
aos demais companheiros; o responsável pelo
grupo, Mike Kerr agradeceu a hospitalidade e a
recepção hoje oferecida pelos rotarianos do Distrito
4430. A seguir, foram feitas as trocas de bandeiras

Santa Bárbara
Corretora de Seguros
Seguros

Produtos

Auto . Vida . Saúde
Aluguel . Empresa
Residência
Transportes
Condominio

Consorcio
Financiamento
Investimento
Cartão de Crédito
Alarmes Monitorados

Companheiro João Carlos dos Santos
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Fone / Fax: 3258-8783
Cel.: 8272-7042 / 9632-6708

Palavra livre - A presidente Maria Cristina da Silva
fez, também, a entrega de uma flâmula do clube ao
companheiro Isidro Daniel Gama, do RC São
Francisco, Estados Unidos que tem participado das
nossas reuniões , solicitando, ainda que ele se
apresentasse e dissesse de onde veio. O
companheiro Isidro está temporariamente no Brasil
para estudar português comercial e disse que quer
fazer muitos amigos na hospitaleira cidade de São
Paulo. Em seguida, a presidente Maria Cristina
informou que na próxima reunião, dia 20 de junho,
haverá a posse do novo companheiro Messias M. de
Oliveira e palestra sobre CIESP, proferida pelo
empresário Fabio Paula Ferreira. Disse, ainda, que
na última reunião da atual gestão, dia 27 de junho,
haverá assembléia geral para aprovação de contas
e no dia 4 de julho, a festiva de posse do presidente
eleito 2011-12, Edinalvo Raimundo de Jesus e a
posse da diretoria do recém fundado Rotaract Club
São Paulo-Noroeste.
Encerramento - Nada mais havendo a ser tratado, a
presidente Maria Cristina da Silva agradeceu a visita
dos intercambistas do IGE, aos companheiros do
RCSP-Liberdade, aos demais visitantes e encerrou
os trabalhos com o parabéns rotário ao companheiro
Bruno Leone, que aniversariou ontem, dia 12, e
convidou a todos para acompanhá-la na saudação
final às bandeiras hasteadas.

Agenda

Datas comemorativas
Junho
. 20 - Dia do Revendedor
. 21 - Dia da Mídia
Dia do Imigrante
Dia Universal Olímpico
Início do inverno
. 22 - Dia do Orquidófilo
Dia do Aeroviário
. 23 - Dia do Migrante
Dia Internacional das Aldeias SOS
. 24 - Dia do Caboclo
Dia do Mel
Dia Internacional do Leite
Dia das Empresas Gráficas
Dia do Observador Aéreo
Dia de São João
. 25 - Dia do Imigrante
. 26 - Dia Internacional do Combate às
Drogas
Dia do Metrologista

Reflexão
Servir em Rotary
. O homem que possui um Ideal caminha na
escuridão como se tivesse um radioso facho de
luz.
O Ideal tem o poder de transformar
. um soldado em um herói
. um piedoso em um santo
. um estudioso em um sábio
. um vencido em um vencedor
. um bom profissional em um excelente
rotariano.
Paulo Viriato Corrêa da Costa, Presidente RI
1990/1991
(enviado pelo companheiro Otoniel Santos Neto, do RC
Curitiba-Portão, PR, Distrito 4730)

. 20 de junho
Reunião ordinária
Palestra: CIESP - Oeste
Por: Fábio Paula Ferreira
20h30 - Carlino Ristorante
. 27 de junho
Assembleia Geral
Aprovação de contas do Conselho Diretor
gestão 2010/2011
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

O Rotary
na TV
. O Rotary Club do Brasil tem um espaço fixo
assegurado na televisão do nosso país.
Todos os sábados, às 21h30, a Rede Vida
transmite o programa Rotary em Ação
mostrando as principais realizações dos
clubes de todas as regiões nacionais. No
último sábado, dia 18 de junho, o
companheiro Antonio Hallage falou sobre os
projetos mais abrangentes do Rotary.

Companheirismo
.

No próximo sábado, dia 25 de junho, os
companheiros Fabrizio Davide Pietro
Torrini e o padre Paulo Francisco
Santana Ribeiro completam quatro anos
de filiação ao RCSP-Noroeste.

Acontece na região
Parada de Taipas mobiliza-se
para virar distrito

. A comunidade da Parada de Taipas há muito vem pleiteando a
transformaçãao do bairro em um distrito, independente de
Pirituba ao qual está ligado desde a criação das subprefeituras
em São Paulo. Recentemente, dez lideranças comunitárias se
reuniram no Colégio Prígule para discutir como repercutir esse
assunto que já tem história na Câmara Municipal:

os ex-vereadores Viviane Ferraz e
Ademir da Guia já tentaram,
semsucesso, transformar Parada de
Taipas em um distrito. Agora é a vez do
projeto de lei 350/2006, de autoria de
Chico Macena, buscar essa conquista.
Os moradores e lideranças locais
lembram que Parada de Taipas é um
bairro a 16 quilômetros do centro da
cidade, dentro do distrito do Jaraguá;
pertence à Subprefeitura PiritubaJaraguá, que inclui, também, o distrito de
São Domingos. A região sofreu uma
explosão demográfica nos últimos anos,
inclusive com a construção de muitas
moradias em áreas de risco, subindo a
serra da Cantareira, por isso a
importância de ter uma subprefeitura
mais próxima.
(Com informações do portal
Www.znnalinha.com.br)

____________________
Programa Madeira é Legal
divulga resultados
. Para divulgar os resultados das ações realizadas
durante dois anos do Programa Madeira é Legal,
economistas, ambientalistas e dirigentes sindicais,
além de representantes de órgãos estatais, se
reúnem dia 29 de junho, das 8h30 às 13 horas no
auditório da Fundação Getúlio Vargas (Avenida 9 de
Julho, 2029, Bela Vista). Na apresentação do
Programa haverá pronunciamentos de
representantes do Ministério do Meio Ambiente,
Governo do Estado de São Paulo e da Prefeitura da
cidade de São Paulo. Serão mostradas ações do
Governo, da sociedade e dos produtores de
madeira, como Sindimasp - Sindicato do Comércio
Atacadista de Madeiras do Estado de São Paulo; e
outras ações voltadas aos consumidores, pelo

Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado
de São Paulo - SindusCon-SP e pela Ong WWF
Brasil, que apresentará os resultados obtidos e
lançará o guia de aquisição responsável da madeira
na construção civil.
O evento será aberto com a palestra magna do
economista, ambientalista e comentarista da Rádio
CBN e conselheiro da WWF Brasil, Sergio
Besserman.
A coordenação do evento é da WWF Brasil,
SindusCon-SP, GVces e Sindimasp.
Inscrições gratuitas no site:
www.anggulo.com.br/madeira/2011/site

Conferência em
defesa do clima
. A Conferência Municipal Produção Mais Limpa Mudanças Climáticas comemora este ano a sua 10ª
edição. Trata-se de um evento que faz parte do
calendário ambiental da cidade de São Paulo. A
Conferência de 2011 acontecerá dia 24 de agosto,
das 8 às 17 horas no Memorial da América Latina e
já estão abertas as inscrições para organização do
evento. A reunião preparatória acontecerá dia 30 de
junho, das 9 às 11 horas, na Câmara Municipal de
São Paulo - Sala Oscar Pedroso Horta (Viaduto
Jacareí, 100, Bela Vista). Mais informações e
confirmações de presença pelo e-mail
tucundv@usp.br ou natal_ini@hotmail.com
Quem faz o convite é o vereador Gilberto Natalini
para que os participantes troquem ideias e se
relacionem com quem também se interessa pelos
temas alinhados à sustentabilidade.

Acontecimentos rotários
RCSP-Noroeste define Conselho Diretor 2011/2012
. Em Assembléia Geral Extraordinária realizada dia 6 de junho o Rotary Club de São Paulo-Noroeste, Distrito
4430, Área 8, aprovou por unanimidade a composição do seu Conselho Diretor, ano rotário 2011/2012, que fica,
assim, constituído:
Presidente 2011/2012 - Edinalvo Raimundo de Jesus
1ª vice-presidente - Dora Maria Leme do Prado Gerodetti
2º vice-presidente - Hercules Guilardi
1ª secretária - Celia Morau
2ª secretária - Maria Cristina da Silva
1º tesoureiro - João Carlos dos Santos
2º tesoureiro - Francisco Miguel Vaz de Lima
1º protocolo - Orestes Gerodetti
2º protocolo - Bruno Leone
Comissões de Serviços
Administração - Hercules Guilardi
Desenvolvimento do Quadro Associativo: Adenilson Cristiano Belizário/Orestes Gerodetti
Prestação de Serviços - Bruno Leone/Maria Bernadete Cola
Fundação Rotária - Ana Isabel da Silva V. Lobo/Fabrizio Davide Pietro Torrini
Imagem Pública do Rotary - Josino Bentes Monteiro/Celia Morau
Novas Gerações - Vinicius Peppe Leone/Adenilson Cristiano Belizário

Considerações sobre a Governadoria de Rotary
. O companheiro Francisco Luis Monroy Zamith de Passos, do RC de Guimarães, Portugal e EGD do Distrito 1970 envia
por e-mail uma longa mensagem ao companheiro do RCSP-Noroeste, Hercules Guilardi, tecendo considerações sobre a
Governadoria, seu histórico de rotariano e traça um paralelo entre os dois clubes.
Ele é sócio do RC Guimarães desde março de 1966, foi presidente em 1970/71; formou três Rotary Clubs antes de ser
presidente - Barcelos, V. N. Famalicão e S. Tirso e tem no seu clube 31 afilhados. A assiduidade é de 100% desde que entrou
no Rotary; proferiu mais de quinhentas palestras entre oficiais e amistosas. Mais adiante, revela um segredo: "recusei sete
vezes o convite para me candidatar a Governador, porque minha esposa, Maria Jovita, se recusava a trocar os dois filhos
pelo Governador, ou seja, não me acompanharia enquanto nossos filhos precisassem dela".
Recorrendo ao Soneto de Camões, esperou sete anos até que a mulher entendesse que os filhos, então com mais de vinte
anos, não precisavam tanto dos cuidados da mãe. Em 1989/90 candidatou-se e foi eleito por unanimidade.
Francisco Zamith encerra suas considerações transmitindo ao companheiro do RCSP Noroeste sua esperança de que ele,
ao reunir todos os atributos, supere as eventuais dificuldades e leve em conta a honrosa missão proporcionada pela
Governadoria.

Luto
. O Rotary Club de São Paulo-Mooca participa o falecimento da senhora Bernadete Di Sessa, mãe da
presidente Marcelle Fernandes, ocorrido dia 14 de junho. À companheira e seus familiares, as condolências do
RC de São Paulo-Noroeste.

Transmissão de
cargos no
RC de São Paulo
. A solenidade de
transmissão de cargos do
Rotary Club de São Paulo
será realizada na próxima
quarta-feira, 22 de junho, às
12h30, no salão nobre da
sua sede, à Avenida
Higienópolis, 996, 5º andar.
Na ocasião, o presidente
2010/2011 Jorge Roberto
Corrêa Zantut transmite o
cargo para Oswaldo Roberto
Pacheco Campiglia,
presidente eleito 2011/2012.

IGE do Distrito 1240, Inglaterra visita o Noroeste e
encanta pela simpatia e amabilidade
. A reunião do RCSP-Noroeste dia 13 de junho transformou-se em um encontro festivo graças à visita de um grupo de
intercambistas de estudos do Distrito 1240, Inglaterra, que passa temporada em São Paulo. Tendo como clube anfitrião o
RCSP-Liberdade, o grupo de jovens profissionais ingleses encantou os rotarianos e os convidados do RCSP-Noroeste que
participaram daquela reunião.
A presidente Emi Mori, do RCSP-Liberdade, responsável pelo acompanhamento do grupo na capital paulista, fez as
apresentações iniciais e externou sua alegria de trabalhar com esse grupo tão importante.
O líder da equipe Nike Kerr leu em português a mensagem que preparou especialmente para a ocasião. E as jovens Laura
Simklas, Latifa Mansarit, Emily Myklebust e Janet West apresentaram-se, falaram da atividade profissional que exercem em
seu país, gostos e preferências pessoais, externando, em português, a satisfação que estavam sentindo em conhecer novos
hábitos e costumes por meio do contato com rotarianos brasileiros.
O representante do RC ColchesterTrinity e a presidente do RCSP-Noroeste trocaram bandeiras e flâmulas de seus clubes; o
companheiro da Inglaterra também recebeu o troféu "Hieroclio Eloy Pessoa de Barros Neto" e a presidente Emi Mori, do
RCSP-Liberdade" recebeu uma flâmula do nosso clube, em agradecimento pela escolha do Noroeste para ser visitado por
esse IGE tão simpático e amável.

Intercâmbio de Grupos de Estudos
. Um dos mais populares programas da Fundação Rotária é o de Intercâmbio de Grupos de Estudos. Desde o primeiro
intercâmbio, realizado em 1965 entre distritos da Califórnia e do Japão, o programa já possibilitou que cerca de 52.000
profissionais de ambos os sexos adquirissem experiência prática, através da participação em cerca de 12.000 equipes. O
programa de IGE possibilita o emparceiramento dos distritos rotários, que enviam e recebem equipes. Desde 1965, mais
de US$ 88 milhões foram alocados pela Fundação Rotária para o financiamento de IGE.
Uma das mais atraentes características do IGE é a oportunidade que os participantes têm de se encontrar, conversar e
morar com os rotarianos e suas famílias, vivenciando companheirismo e hospitalidade.
Além de aprender a respeito da vida em um outro país através de visitas a fazendas, escolas, fábricas, escritórios de
profissionais liberais e agências governamentais, os membros de equipe de IGE atuam como embaixadores da boa
vontade, representando os seus paises de origem diante de seus anfitriões rotarianos e de outros membros da
comunidade. Nos últimos anos, permitiu-se a formação de equipes univocacionais ou culturais. Algumas equipes de IGE
contribuiram para a realização de projetos humanitários que contam com a participação dos moradores dos paises
envolvidos. Inúmeros destes contatos pessoais frutificam em amizades duradouras.
Na verdade, o programa de Intercâmbio de Grupos de Estudos tem oferecido aos rotarianos um dos mais agradáveis,
práticos e significativos caminhos para o fomento da compreensão mundial.
(Fonte: ABC do Rotary)

