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Ano 61 - N.º 08 -  27 de Outubro de 2010

Com aproximadamente 181 mil 

habitantes, a Tijuca (TY YUC em língua  

indígena), um dos bairros mais tradicionais 

e de clima agradável do Rio de Janeiro, de 

passado aristocrático, sofreu profunda 

transformação em seus 251 anos de 

existência. As antigas chácaras, engenhos e 

mansões deram lugar a prédios,  

hipermercados e shopping centers. 

Mantém em seu território um dos ícones 

da Cidade, a Floresta da Tijuca declarada 

pela Unesco em 1991 como Reserva da 

Biosfera e considerada desde então Patrimônio da Humanidade, além de 

universidades, centros de pesquisa, hospitais, templos religiosos, clubes 

sociais, escolas de samba campeãs e, há 61 anos, acolheu a instalação do 

Rotary Club da Tijuca, marco da ação de empresários e profissionais 

vocacionados ao desenvolvimento social e de projetos humanitários que 

contribuem para o convívio harmônico entre os habitantes do bairro.

A Tijuca é o único bairro da Cidade do Rio de Janeiro em que seus 

moradores possuem um gentílio – O Tijucano, hoje laureado como 

Soberano. Tradicional, amigo e saudosista, assim é definido o morador 

típico do bairro. Gente da melhor qualidade que nunca se considera fazer 

parte da Zona Norte, muito menos da Zona Sul.

Um bairro tão incomum, que os Rotarianos Tijucanos Soberanos 

costumam afirmar em conversas com visitantes de outros bairros: seja 

bem vindo ao “segundo melhor lugar do Mundo para se morar”. E logo 

perguntam: “Sabe porque? Porque o primeiro é aonde Você reside, pouco 

importa qual seja. Afinal, somos modestos ...”

Por essas e outras é que os companheiros do Rotary Tijuca afirmam que 

nenhum de nós se julga, "o melhor", tampouco diz, que o Clube é "o 

maior", mas o nosso querido Tijuca, podem crer: É BOM PRA VALER!

Joper Padrão do Espirito Santo

Governador 2001-02 do Distrito 4570 do Rotary International

Coordenador da Comissão da Imagem Pública do RCRJ Tijuca

Contador, Economista
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Resumo da Reunião de 20 de outubro de 2010

O arquiteto e Presidente Luiz Fernando Pinto Em seguida, o Presidente da Comissão da Fundação 

iniciou a reunião que deu posse a mais um associado Rotária do Rotary Club RJ Tijuca, Companheiro 

ao Rotary Club RJ Tijuca, totalizando neste mês de Bemvindo Augusto Dias lembrou a todos das 
outubro de 2010 28 associados, no “Bom Pra Valer”.  contribuições à Fundação Rotária, no período entre 18 
Logo após, passou a palavra à Companheira Sonia a 22 de outubro de 2010, informando que o valor da 
Assis, Diretora de Protocolo, que fez o protocolo da contribuição será DUPLICADO pela Fundação 
reunião. Em seguida, a Companheira Amália “puxou” Rotária, em caráter excepcional. Também informou 
o brado do “Bom Pra Valer”. que ele e sua esposa Glória estarão em Caldas Novas – 

Goiás, nos dias 23, 24 e 25 de outubro para realizar À mesa presidencial, o Palestrante Sr. Eduardo 
Palestra, representando o Distrito 4570 e o Rotary Pereira e o Presidente do Rotary Club RJ Méier, 
Tijuca no Seminário Distrital da Fundação Rotária Companheiro Wislay Teixeira de Siqueira.
do Distrito 4770. Será um dos assuntos de nosso 

Após os avisos e mensagens, foi dada a palavra ao 
próximo boletim.

Companheiro Alcides Vieira, Vice-Presidente do 
Após os agradecimentos finais, o Presidente Luiz Rotary Club RJ Leblon, que assumiu a Presidência 

Fernando Pinto, encerrou a reunião.do Clube tendo em vista que o atual Presidente, 

Companheiro Alberto Gentile solicitou dispensa por 
Além dos Companheiros do Rotary Club RJ Tijuca, 

motivo de saúde e informou que haverá uma reunião 
presentes nesta reunião, queremos destacar as 

festiva no dia 26 de outubro, convidando a todos os 
seguintes presenças:

presentes. Como Governador Assistente do Distrito 

4570 para a Região Serrana, convida a todos para as Rotarianos(as):

visitas do Governador Antonio Coutinho nos dias 10 e Wislay Teixeira de Siqueira – Presidente 2010-11 
11 de novembro. Rotary Club RJ Méier

Alcides Vieira – Presidente 2010-11 em exercício do O momento mais importante e esperado desta 
Rotary Club RJ Leblonreunião foi a Posse do Companheiro Arnaldo da 

Eduardo Vasco – Rotary Club RJ MaracanãPenha Rosa. Em companhia de sua esposa Ociléa 

dos Santos Rosa o novo Companheiro recebeu o PIN Vera Regina Carvalho Silva – Presidente 2010-11 
com o símbolo de RI de seu Padrinho, o Rotary Club RJ Maracanã
Companheiro Joper Padrão do Espírito Santo. O Ana Maria Correa – Sócia Honorária do Rotary Club 
Companheiro Arnaldo leu o Compromisso Rotário e RJ Taquara
em seguida todos assinaram o Termo de Posse, após a 

Alba dos Santos Ferreira – Rotary Club RJ Taquara
leitura do mesmo, pelo Companheiro Dagles 

Beatriz Martins Gomes – Rotary Club RJ Vila Isabel
Fernandes Barbosa, Secretário do Clube.

Mary Clô – Presidente 2010-11 Rotary Club RJ Vila 
Desejamos felicidades ao nosso novo Companheiro Isabel

Arnaldo da Penha Rosa. Sua participação será Zélia Nicandio – Presidente 2010-11 Rotaract Tijuca
fundamental para somar esforços e engrandecer o 

Convidados(as):Rotary Club RJ Tijuca.

Ociléa dos Santos Rosa, esposa do Comp. Arnaldo
Dando prosseguimento à reunião, o Sr. Eduardo 

Alírio Oliveira, convidado do Comp. Murilo
Pereira apresentou a palestra “Nutrição, Saúde e 

Dayse Braga, convidada da Comp. Sonia AssisQualidade de Vida”, dando seu depoimento pessoal 
Carlos Gaia, convidado do Comp. Jopera cerca do assunto. A apresentação teve a divulgação 

de produtos e novidades na área nutricional. Eduardo Pereira, convidado da Comp. Sonia Assis



Dia das Crianças na SAPE: Quanto Tempo temos de Vida?

No século XIX o homem comum tinha um tempo de vida barracas montadas para abrigar diversas atividades em 

médio aproximado de 40 anos. Já no século XX sua benefício das crianças e suas famílias. Na barraca do 

longevidade alcançava, em média, 75 anos. As previsões para Rotary da Tijuca foram distribuídos sucos naturais e 
este novo século dão ao homem a perspectiva de vida de até biscoitos para todos. O Mágico Ramon, convidado pelos 
85 anos. rotarianos da Tijuca, dedicou voluntariamente seu tempo  

entretendo crianças de todas as idades - um verdadeiro show Interessante como a espécie humana consegue, com os 
com entusiasmada platéia. Voluntários convidados por nós avanços da ciência médica, aumentar o seu tempo de vida. 
também estiveram presentes e atuantes: a Família Martinez, Mas, qual a expectativa de sobrevivência de um indivíduo 
empresários com sua  tradicional loja de eletrônica na Tijuca, portador do vírus HIV?  Este vírus era desconhecido no 
apresentou dois espetáculos: as filhas Luisa e Lorena século XIX e foi identificado no século passado quando 
apresentaram-se com exibição de dança com o tema “O iniciou a devastação de vidas e famílias. A medicina evoluiu e 
Gato” da peça “Os Saltimbancos”, e Danças do Oriente, hoje podemos dizer que existe uma boa chance de sobrevida 
respectivamente. Os agradecimentos aos pais José Antonio para os portadores da síndrome de imunodeficiência 
Martinez e a Ana Elisabete Weber Martinez. adquirida.

Agradecimentos também à Sra. Adoracion Suarez 
Entretanto, o que podemos falar da qualidade de vida de 

Martinez, mãe de José Antonio, que nos ajudou a dar 
um portador do vírus HIV? A AIDS é um mal que invade e 

exemplo de voluntariado e, também, a Marcos Rachid, ataca seres humanos de todas as idades. Jovens, adultos e 
tradicional empresário da área de informática na Tijuca que crianças que, desde muito cedo, mesmo em tenra idade, são 
esteve incansável no apoio ao evento.obrigadas a conviver com limitações no seu dia-a-dia, 

obrigadas a lutar para sobreviver e, mesmo assim,  ter o As demais atividades apresentadas pela SAPE foram um 
tempo de sua vida abreviado. sucesso: grupo de teatro, contadores de estórias, coral, 

fadinha e massagens. A UNIRIO esteve presente com a O Hospital Universitário Gafrée & Guinle, em seu 
barraca na prestação de serviços médicos. Outras barracas, setor de Pediatria, trata de crianças portadoras e filhas de 
com cabeleireiros e personagens de estórias em quadrinhos, portadores do vírus HIV que têm  sua vida limitada pela 
fizeram desta festa um momento inesquecível, assim como o AIDS. A Sociedade de Amigos da Pediatria do HUGG - 
passeio que as crianças fizeram nas belas máquinas dos SAPE  dedica seu tempo para acalentar estas pequenas vidas 
amigos motociclistas da SAPE.e dar-lhes dignidade, amor, carinho e atenção.

Um momento muito especial, culminante, foi o plantio É claro que esta entidade não suporta esta dedicação 
da Árvore da Amizade, tradicional iniciativa dos sozinha e para cumprir sua missão tem diversos parceiros e 
Rotarianos, em que participaram a SAPE, os Escoteiros do doadores que mensalmente contribuem com  alimentos, 

produtos de higiene, tempo e dinheiro para complementar as 25º Grupo de Escoteiros Duque de Caxias (mantido pelo 

necessidades das crianças e de suas famílias. Rotary Club RJ São Cristóvão) que doaram uma muda de ipê 

amarelo, plantado pelo Comandante do Museu Conde de Nós, do Rotary Club Rio de Janeiro Tijuca, abraçamos 
Linhares para simbolizar a amizade desta união de forças em esta causa e estamos nos mobilizando desde o início deste 
prol destas crianças.período rotário para dedicar nossos esforços a somar energia 

neste esforço de forma permanente. Abrimos espaço em E depois de tantas boas lembranças, voltamos ao tema 
nossas reuniões semanais para palestras e a participação da inicial: Quanto tempo temos de vida? Estas crianças não 
SAPE na divulgação de suas atividades e campanhas. sabem quanto tempo estarão vivas no seio de suas famílias, 
Doações foram feitas atendendo este chamado. mas de uma coisa estamos todos certos: receberam e 

continuarão recebendo de nós o amor, o carinho, a atenção e E chegou o grande dia: A Festa do Dia da Criança da 
o cuidado que merecem por serem ANJOS VIVOS. Pouco SAPE. O “Bom Pra Valer” se fez presente no dia 16 de 
importa o tempo de vida que tenham, estaremos por perto outubro com Companheiros e Companheiras, atuantes 
para que se sintam acolhidas e lembrem sempre da como voluntários, que auxiliaram para que esta festa fosse 
humanidade que somos.mais iluminada.

 
O Exército de Salvação, comandado por um de nossos 

Luiz Fernando Pinto
destacados Companheiros em Rotary, Edgar Francisco das Presidente do Rotary Club RJ Tijuca

Chagas, Presidente 2009-10 do nosso clube, cedeu sete Classificação: Arquitetura - Projetos
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