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ação

A boa notícia deste mês e que abre este Comunicado Mensal éo 

anúncio feito pela presidente do Rotary International durante o 

Global Citizen Festival, realizado no último �nal de semana de 

setembro, em Nova York. Jennifer Jones reforçou o 

compromisso do Rotary com a erradicação da pólio e anunciou 

uma promessa de doação adicional de US$ 150 milhões para 

esse �m. 

Em outubro, teremos o Telepólio. O evento entra em sua terceira 

edição e se consolida com uma das maiores iniciativas de 

conscientização e arrecadação para o Programa Pólio Plus. 

Guarde esta data – 15 de outubro – e participe!

A iniciativa do Governador Joaquim em impactar 1.000.000 

vidas, até o �nal da gestão, segue caminhando muito bem. 

Reforçamos que há um formulário no site do Distrito para que 

cada clube possa mensurar o impacto que vem causando em 

suas comunidades. 

Setembro encerrou com muitos projetos realizados e mais de 

100 mil vidas impactadas. Os clubes realizaram ações com foco 

em saúde e meio ambiente, iniciativas em prol de 

Empoderamento de Meninas e muitas outras atividades. Vejam 

nas próximas páginas!

“Nosso foco é criar mudanças duradouras que sirvam às nossas 

comunidades, mesmo depois de partirmos. As pessoas vão 

passar, eu passarei, mas o Rotary �cará e a marca que vocês 

deixarão também. 1.000.000 de vidas impactadas, esta será a 

nossa marca”, destaca o Governador em sua mensagem.

E a querida Pérsia reforça o convite para o Seminário de 

Diversidade, Equidade e Inclusão, que será realizado em 08 de 

outubro. Para ela, os temas a serem tratados no evento devem 

“estar em nossa forma de ser, agir e pensar”.

O presidente 2023-24 do Rotary International, o escocês e 

dentista Gordon McInally, esteve em São Paulo, participando do 

45º Instituto Rotary no Brasil. Na agenda, ele atendeu a 

imprensa rotária e as lideranças comunitárias vinculadas aos 

projetos desenvolvidos pela organização no Brasil. Ele, que 

entrou para o Rotary aos 26 anos, mostrou-se tranquilo, 

observador, inteligente e perspicaz. E ressaltou que deseja 

dedicar sua presidência à criação de um mundo melhor no qual 

suas netas, Ivy e Florence, e outras crianças possam viver e 

prosperar. Acompanhe a entrevista, feita por mim e um time de 

jornalistas rotários de peso.

Aproveite as informações desta publicação para imaginar 

Rotary e impactar vidas! Boa leitura e até a próxima! 



US$ 150 MILHÕES PARA

ERRADICAÇÃO DA PÓLIO 

A presidente do Rotary International, 

Jennifer Jones, anunciou no Global 

Citizen Festival, em Nova York, o 

compromisso do Rotary de doar US$ 

150 milhões aos esforços de 

erradicação da pólio.

Durante a celebração anual de música Global Citizen Festival, 

em 24 de setembro, a presidente do Rotary International, 

Jennifer Jones, subiu no palco para destacar o 

compromisso do Rotary com a erradicação da pólio e 

anunciar uma promessa de doação adicional de US$ 150 

milhões para esse �m. 

Esta verba adicional irá para a Iniciativa Global de 

Erradicação da Pólio, que em agosto disse estar buscando 

novos compromissos de doação para a estratégia de 

erradicação da doença entre 2022 e 2026. "Queremos que 

isso seja o início de um esforço maciço para atingir a meta 

de US$ 4,8 bilhões para a iniciativa", disse Jennifer.

Ela enfatizou que a poliomielite pode ser evitada por meio 

de vacinas e que o vírus selvagem permanece endêmico em 

apenas dois países: Afeganistão e Paquistão. E mencionou 

o estado de emergência recentemente declarado pelo 

governador do estado de Nova York para combater o 

ressurgimento do vírus da pólio na região. "O mundo fez um 

progresso signi�cativo no combate à doença, mas 

precisamos redobrar os esforços", declarou.

DESTAQUE- 3 -
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Recentemente, Nick e eu passamos um tempo na Guatemala, onde 

conhecemos pessoas maravilhosas do Rotary e suas famílias. Eu 

fui, carinhosamente, adotada pelas crianças como a “Tía Jennifer”. 

No terceiro dia, depois de visitar Patzún, nas montanhas do 

Planalto Ocidental, partimos para o Lago Atitlán, onde 

precisávamos chegar até o anoitecer. Se tivéssemos pegado uma 

estrada secundária, teríamos chegado mais rápido. Os moradores 

nos disseram que a estrada tinha acabado de ser repavimentada e 

garantiram que não teríamos problemas. No começo do trajeto, 

estava tudo indo bem. Passamos por plantações de café e milho 

que pareciam colchas de retalho, decorando as encostas das 

montanhas. E, então, quando chegou a hora de atravessar um rio, 

vimos que a ponte não estava mais lá e a única maneira de 

continuar seria fazendo a travessia no nosso pequeno ônibus. 

Apesar do receio, decidimos ir em frente e conseguimos 

atravessar com segurança. Esta aventura me faz lembrar de duas 

verdades importantes no Rotary. A primeira é que podemos contar 

com a experiência local para fazer o que fazemos de melhor. E a 

segunda é que, às vezes, temos que correr riscos desconfortáveis 

para alcançar objetivos importantes. Todos os dias, tenho a honra 

de aprender com os membros da nossa família Rotary. Cada lição é 

uma oportunidade de crescer, e cada história adiciona um capítulo 

ao nosso ano, enquanto Imaginamos o Rotary.

Jennifer Jones

Presidente 2022-23 do Rotary International

Todos os dias, 

tenho a honra de 

aprender com os 

membros da nossa 

família Rotary. 

Cada lição é uma 

oportunidade de 

crescer. 

O poder de correr riscos...
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Na mensagem deste mês, compartilho o desempenho do 

Brasil durante o ano 2021-22, quando mais uma vez fomos 

referência em relação à Fundação Rotária. Obrigado aos 

governadores de distrito e a todos os envolvidos! A 

arrecadação total do nosso país no período foi de US$ 

4.176.124, um resultado que nos coloca em 11º lugar no 

ranking mundial. Nas atividades voltadas à erradicação 

global da pólio, fomos hexacampeões no ranking de 

eventos alusivos ao Dia Mundial de Combate à Pólio, 

realizamos mais um Telepolio e lançamos no país a 

PolioPlus Society, criada com 700 sócios fundadores e que 

já reúne mais de 1.000 adesões. Destacaram-se também o 

Prêmio de Inovação da Fundação Rotária, a nova edição da 

campanha Heróis da Pólio e várias outras iniciativas 

desenvolvidas pela internet. Com as doações do Brasil para 

o Fundo da Pólio somando US$ 538.895 e após a 

equiparação feita pela Fundação Bill e Melinda Gates, 

atingimos mais de US$ 1,8 milhão de dólares para as 

atividades de erradicação. A Associação Brasileira da The 

Rotary Foundation (ABTRF) arrecadou US$ 1.159.654,76, o 

que corresponde a cerca de 25% das doações totais 

recebidas em 2021-22. Desse montante, US$ 173.973,73 

vieram do Programa Seguro Solidário e US$ 985.409,62 de 

cerca de 1.350 empresas, clubes e produtores rurais 

parceiros. Por outro lado, investimos US$ 2,56 milhões de 

dólares em 31 Subsídios Distritais e 36 Subsídios Globais, 

sendo fundamental para esse sucesso a atuação do Modelo 

do Cadre Distrital. Para que nossos parceiros e o público 

em geral possam conhecer melhor nosso impacto no Brasil, 

foi criado um mapa de projetos no site da ABTRF 

(abtrf.org.br/nossosprojetos), mostrando os Subsídios 

Globais concluídos no país e pagos entre 1º de janeiro de 

2017 e o �nal do ano rotário 2021-22. Ao longo do último 

ano, tivemos cinco bolsistas brasileiros dando início aos 

estudos nos Centros Rotary pela Paz sediados nas 

universidades de Duke e da Carolina do Norte, nos Estados 

Unidos, e na Universidade de Bradford, na Inglaterra, além 

de outros dois bolsistas começando sua jornada na 

Universidade de Chulalongkorn, na Tailândia.

Desempenho brasileiro

A arrecadação 

total do nosso 

país no período 

foi de US$ 

4.176.124, um 

resultado que 

nos coloca em 

11º lugar no 

ranking mundial.

Marcelo Haick

Curador 2021/23 da Fundação Rotária
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Joaquim Flávio de Moraes Filho

Governador 2022-23 do Distrito 4563

Em tempos de 

polarização social, 

aplicar a prova 

quádrupla em nossas 

ações é mais 

importante do que 

nunca. Ela é a base 

para construirmos 

con�ança e relações 

duradouras, mesmo 

quando temos 

diferenças entre nós.

1.000.000 de vidas!
Esta é a meta desta gestão. Juntos e unidos, atingiremos. Falei 

juntos, porque o Rotary tem o poder de juntar os diferentes. E 

unidos porque o que nos une é um propósito comum. O mundo de 

paz que buscamos só pode se manifestar quando realmente nos 

comprometemos com diversidade, respeito, equidade, direitos 

humanos e alocação justa dos recursos comunitários. O Rotary 

ajuda a construir comunidades fortes e nós somos quem torna isso 

realidade. A principal riqueza do nosso trabalho está na 

diversidade dos nossos associados, rotarianos e rotaractianos. A 

remoção de barreiras é vital e a inclusão é a chave para o 

desenvolvimento do quadro associativo. E por falar em 

crescimento, gostaria de agradecer aos presidentes e 

companheiros responsáveis pelo desenvolvimento rotário, pelos 

67 novos associados que, até o presente momento, trouxeram ao 

nosso convívio mais estes cidadãos do bem. Precisamos ser 

acessíveis e abertos, garantindo que qualquer pessoa se sinta 

segura para vir conhecer nossos clubes. Um dos maiores ganhos 

pessoais que podemos ter em Rotary, é exatamente este: a adesão 

de novos associados. Trazer novos associados ao Rotary é muito 

bom, mas mantê-los conosco é um desa�o.  Somos uma porta 

giratória em todas as partes do mundo. Precisamos atender aos 

anseios dos associados em relação ao Rotary e lhes dar 

responsabilidades signi�cativas. Encontrar a “peça” certa para 

encantar cada associado está no centro das atenções do Rotary, e 

tenham certeza que está no centro da minha. Vamos começar a 

praticar a inclusão não só fora, mas dentro do Rotary, 

principalmente nos nossos clubes e também nas comunidades que 

servimos. Nosso fundador Paul Harris disse, em 1933: “O Rotary é 

aberto a representantes de todas as esferas sociais, a 

representantes de todos os países e a todas as formas de religião”. 

E é aqui que está a genialidade criativa e a glória do Rotary. 

Embora os rotarianos di�ram em muitos aspectos, enfatizo que, 

em dois pontos, nós estamos em perfeita harmonia: a vontade de 

servir ao próximo e saber que juntos podemos mais. O que cria 

verdadeira paixão e senso de propósito nas pessoas é justamente 

o que temos a oferecer: voluntariado, crescimento pessoal, 

desenvolvimento de habilidades de liderança e amizades para o 

resto da vida. Estas são os “produtos” que oferecemos aos 

associados, e devemos entregar isso que propomos. Se não 

servirmos também a nós mesmos, não poderemos servir às 

nossas comunidades. Construímos uma relação duradoura ao 

construir uma relação de con�ança. E construir con�ança é papel 

de todos nós, todos os dias, com todas as pessoas com as quais 

interagimos, principalmente com nossos companheiros. Gostaria 

que difundissem esta nossa �loso�a de proporcionar conforto e 

cuidado entre nós. Espero que trilhemos juntos nestes próximos 

meses com este mesmo propósito! Nosso foco é criar mudanças 

duradouras que sirvam às nossas comunidades, mesmo depois de 

partirmos. As pessoas vão passar, eu passarei, mas o Rotary 

�cará, e a marca que vocês deixarão também. 1.000.000 de vidas 

impactadas, esta será a nossa marca!
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Na mensagem desta 3ª edição, estou passando aqui para 

reforçar que, no próximo dia 8 de outubro, teremos o nosso 

Seminário de Diversidade, Equidade e Inclusão. Contamos 

com a presença de todos, já que informar é a melhor forma 

de tornar as pessoas melhores. Os temas diversidade, 

equidade e inclusão devem estar em nossa forma de ser, 

agir e pensar. Somos únicos, porém com algo em comum: 

podemos fazer a diferença, mesmo com as diferenças que 

possam haver entre nós. É importante respeitar cada 

opinião e certi�car-se de que o seu modo de pensar e agir 

não irá machucar o outro, seja psicológica, emocional ou 

�sicamente.  O real sentido da vida é viver seu propósito, 

fazer para si, mas também para o próximo. A�nal, somos  

associados de uma entidade maravilhosa. 

Pérsia Vieira Garcia de Moraes

Cônjuge do Governador 2022-23

Diversidade, 

equidade e 

inclusão 

devem estar 

em nossa 

forma de ser, 

agir e pensar.

Únicos, diferentes e unidos
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PLANTIO DE ÁRVORES
O Rotary compartilha do interesse de proteger o bem que temos em comum: o meio 

ambiente. Por isso, em 24 de setembro, clubes do Distrito �zeram plantio de árvores em 

diversas regiões. A ação foi ao encontro da área de enfoque do Rotary de apoio ao Meio 

Ambiente e aconteceu na semana em que se comemorou o Dia da Árvore. 
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No dia 24 de setembro, o Rotary Club de Jandira - Santana de Parnaíba - Aldeia da 

Serra Rotary Club de Barueri Rotary Club de Barueri - , em parceria com o , 

Alphaville Rotary Club de Barueri - Centro Comercial Alphaville Rotary Club de , ,  

Barueri - Empresarial Rotary Club de Barueri -  Tamboré Rotary Club de ,  e 

Carapicuíba, realizou o Circuito da Saúde na Praça Aniello Gragnano, em Jandira. O 

evento foi realizado ainda em conjunto com a Prefeitura, com as empresas Cidadãs 

Alphacampus e Instituto Marisa Lima e diversos outros parceiros da região. Houve 

vacinação contra Pólio, Covid-19, In�uenza, Hepatite B, Sarampo, Caxumba, Rubéola, 

Tétano e Difteria. Foi realizada aferição de pressão arterial, teste de glicemia, teste 

de visão, atendimentos psicológico, odontológico e jurídico, orientações sobre 

empoderamento de meninas, educação no trânsito para as crianças, massagem, 

corte de cabelo, maquiagem e beleza e testes vocacionais.

Em 23 de setembro, o Rotary 

Club de São Paulo - Jaçanã 

efetuou plantio de 28 mudas de 

árvores frutíferas no Colégio 

João Batista, com a colaboração 

de alunos e professores.

O  Rotary Club de São Paulo - Tatuapé

participou dos 354 anos de aniversário do 

bairro do Tatuapé, em São Paulo. Com 

apoio da UNIP, CF Health, Ateliê Encanto 

Real Personagens Vivos e Calciodonto, 

diversos serviços foram oferecidos ao 

público de forma totalmente gratuita, 

além da oportunidade para que as 

pessoas conhecessem Rotary. As 

crianças foram presenteadas com 

pinturas de rosto e outras atividades. 
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Rotary Club de São Paulo - São 

Mateus recebeu dos alunos do 

Colégio Santa Bárbara tampas de 

garrafas pet e lacres de lata de 

alumínio, que serão transformados 

em cadeiras de rodas.

Setembro foi um mês de muitas ações 

realizadas pelo Rotary Club de São Paulo - 

Aclimação. Uma delas foi Autoestima da 

Mulher realizada na Casa da Mulher Brasileira, 

para mulheres em situação de 

vulnerabilidade social: o�cina de b�uterias, 

palestra sobre Empreendorismo em parceria 

com o SEBRAE, corte de cabelo gratuito em 

parceria com o Instituto Amor em Mechas, 

Coleta de exames Papanicolau em parceria 

com Rotary Club de São Paulo - Pacaembu - 

Bom Retiro, Laboratório FEMME e Clinica 

Mastrorocco. Em Empoderamento de 

Meninas, concluiu o projeto Diário Lunar na 

escola afetiva EMEF Brigadeiro Faria Lima. 

Como parceiro do Festival Mundial da Paz, o 

clube realizou uma atividade inspirando 

jovens para possibilidades de um mundo com 

mais harmonia e amor. Com foco em 

proteção do meio ambiente, distribuiu 

sementes para a população no Parque da 

Aclimação. E por �m, durante o 45º Instituto 

Rotary, a associada Diva Fonseca - que é 

Governadora Assistente -  entregou o Kit do 

Amor do Instituto Amor em Mechas para uma 

expositora cuja irmã está em tratamento 

quimioterápico pelo SUS.

A AFRO (Associação das Famílias 

Rotarianas de Osasco) realizou, em 

agosto, mais um projeto: a entrega 

de fraldas no Lar Bussocaba. E em 

outro projeto do Rotary Club de 

Osasco, em parceria com a ACEO, 

as Afronianas participaram da 

entrega de agasalhos para o Lar 

Jesus entre as Crianças.
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Na manhã de 30 de julho, o 

Rotary Club São Paulo - Jardim 

das Bandeiras - Alto de 

Pinheiros realizou o plantio de 

duas árvores cerejeiras na praça 

em frente ao CAMP Pinheiros. A 

tradição é centenária e vem 

desde a década de 20, quando 

Paul Harris plantava árvores, em 

suas viagens, simbolizando a 

amizade e a boa vontade.

Rotary Club de Guarulhos - Vila Galvão 

iniciou o projeto Eu Salto para arrecadar 

saltos altos e sapatos usados para 

revenda! Todo o lucro será doado para a 

ONG Ação Vida, que auxiliará mulheres, 

vítimas de violência doméstica, a 

“saltarem” de vida, através de cursos de 

capacitação que auxiliarão a terem suas 

próprias rendas e saírem da 

dependência de seus agressores! 

Em 11 de setembro, o RSP Água 

Rasa recebeu em Intercâmbio de 

Amizade as companheiras Alice 

(Governadora Indicada 2024-25), 

Maria Janeide e Francisca, do 

Rotary Club de João pessoa - Norte, 

do Distrito 4500. Na foto, a entrega 

do Troféu Auriverde, símbolo da 

Geminação do RCJP Norte e o RSP 

Água Rasa, representado pelos 

companheiros Sergio R. P. Cardoso 

e Yara Lopes Cardoso.

O casal presidente Silvia Cabriotti e Diogo Mastrorocco, 

do , Rotary Club de São Paulo - Pacaembu - Bom Retiro

realizou a doação de um playground infantil e uma 

casinha, ambos em madeira, para a Escola Municipal 

Sitio Gerassi. E em agosto, o Clube realizou o Projeto 

Pólio na Escola Pedro II, com palestras ministradas para 

os pais de alunos e professores sobre poliomielite. 

Alunos do 3º ano do Fundamental I �zeram cartazes.
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Rotary Run é uma iniciativa do Rotary Club de 

Guarulhos com o objetivo de envolver e mobilizar a 

comunidade em atividades esportivas e destinar 

recursos para projetos de inclusão social de jovens 

carentes e campanha End Polio Now. A primeira 

edição do evento contou com mais de mil atletas 

participantes, além de um grande número de 

patrocinadores e parceiros sociais. O sucesso 

garantiu a continuidade do projeto e a corrida 

passou a fazer parte do calendário de eventos da 

cidade. A edição 2022 aconteceu em 18 de setembro, 

no Bosque Maia, com percursos de 5 e 10k.

Em julho, o  juntamente com a Rotary Club de Osasco

AFRO - Associação das Famílias de Rotarianos de 

Osasco inauguraram o projeto Semear na Associação 

Pestalozzi de Osasco. Com uma horta orgânica sob 

estrutura em alvenaria, o projeto atenderá aos 

objetivos pedagógico, alimentar e pro�ssional. 

Contou com as seguintes empresas parceiras para a 

sua realização: Ekko Group, P4, Udiaço, Aluminc, 

Constelar Arquitetura e Promielt. Em agosto, o clube 

doou para a Maternidade Amador Aguiar um freezer 

para o banco de leite.
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No dia 17 de setembro, o Rotary Club de São Paulo - 

Barra Funda realizou a 16ª edição da corrida de kart 5 

Horas pela Paz, no Kartódromo de Interlagos. Com a 

participação de 54 pilotos divididos em 6 equipes, foram 

arrecadados quase 15 toneladas de alimentos que serão 

distribuídos às entidades e comunidades necessitadas.

Rotary Club de São Paulo - Cantareira deu início ao 

programa Empoderamento de Meninas 2022, na Escola 

Estadual Alberto Cardoso de Mello Neto, que �ca no 

Jardim Leonor Mendes de Barros, na capital paulista. 

No Colégio Português, em Cotia, o 

Rotary E-club de Cotia - Granja 

Vianna - Inspiração implantou 

uma horta com a ajuda da equipe 

escolar e alunos da educação 

infantil. Foram plantadas 100 

mudas de alface de 4 tipos. O 

objetivo do projeto, que teve início 

no �nal de agosto, vai além do 

cuidado com a saúde e a 

valorização do meio ambiente, a 

intenção é ensinar solidariedade 

às crianças, já que as verduras 

serão doadas.
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45º INSTITUTO ROTARY DO BRASIL 

Evento aconteceu de 8 a 11 de setembro e reuniu 

rotarianos de várias partes do mundo em São Paulo

Os corações dos rotarianos no Brasil bateram mais forte no 45º 

Instituto Rotary do Brasil, realizado no Hotel Transamerica, em 

São Paulo, de 8 a 11 de setembro de 2022. O evento reuniu 

lideranças rotárias em âmbitos nacional e internacional para 

troca de ideias, treinamento, atualização acerca dos principais 

acontecimentos do Rotary e companheirismo.

O organizador do evento foi o rotariano Paulo Eduardo de 

Barros Fonseca que, juntamente, com sua equipe de trabalho 

reuniu autoridades civis e rotárias, como o presidente eleito do 

Rotary International, o escocês Gordon Mclnally; o Diretor do 

Rotary International, o peruano Júlio César Satistebam Ojeda; o 

prefeito de São Paulo Ricardo Nunes; o jornalista rotariano 

Joseval Peixoto, entre outros convidados e palestrantes. 

Bharat S. Panoya, curador da Fundação Rotária; Susan 

Doxtator, especialista em Subsídios Globais da Fundação 

Rotária; e Patrick Nunes, diretor de comunicação global e 

design do Rotary International também estiveram presentes. A 

soprano brasileira Giovanna Maira foi a atração musical na sala 

de visitas.

A programação foi diversi�cada e signi�cativa, com temas 

como “A Diversidade em Rotary”, “Desenvolvimento do Quadro 

Associativo no Brasil”, “Os 200 anos da Independência do 

Brasil”, “A Educação como Ferramenta de Transformação”, “A 

Mulher Superando Barreiras” e “Fundação Rotária”. Nos Grupos 

de Debate, vários temas rotários foram tratados e, entre eles, o 

Programa Empoderamento de Meninas.

O objetivo do evento foi atualizar as lideranças rotárias sobre as 

inovações da instituição e, ao mesmo tempo, oferecer 

oportunidade de companheirismo, revendo antigos amigos e 

conhecendo novos através dos momentos de descontração 

como o Baile do Presidente, fe�oada com escola de Samba e 

muito mais.

“Foram dias de muito trabalho com palestrantes renomados, 

capacitação e, sobretudo, muito companheirismo”, pontuou 

Paulo Eduardo, o chaiman do evento que reuniu 1.031 líderes de 

Brasil, Peru, Escócia, Índia, Argentina, Bolívia, Chile, Equador e 

Estados Unidos. “En�m, o rotarismo brasileiro mostrou sua 

força e seu compromisso com o Servir”, resumiu.

Mais uma missão 

cumprida em Rotary. 

Chegamos ao fim do 45º 

IRB - Instituto Rotary do 

Brasil. O coração do 

Rotary, finalmente, 

bateu mais forte em São 

Paulo. Obrigado a todos 

que construíram esse 

grandioso evento 

Paulo Eduardo de Barros Fonseca

Chairman do 45º  Instituto

Rotary do Brasil
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 O Rotary é uma das 

entidades mais importantes 

do mundo. É centenária e 

desenvolve um trabalho 

maravilhoso. Um exemplo é a 

campanha de erradicação da 

poliomielite, um grande 

marco. Destaco também 

todas as boas relações 

desenvolvidas para, juntos, 

fazer o bem na sua 

comunidade. Como rotariano, 

tenho orgulho de fazer parte 

dessa entidade e multiplicar 

as coisas boas, fazer uma 

cidade, um país e um mundo 

melhores

Ricardo Nunes

Prefeito de São Paulo e associado ao 

Rotary Club de São Paulo - Ponte 

Estaiada (Distrito 4420), em entrevista 
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SEMINÁRIO DE 

FUNDAÇÃO ROTÁRIA 

 Realizado de forma virtual em dia 27 de agosto, o 

seminário reuniu em torno de 200 associados. Antes da 

abertura, o jornalista historiador Sérgio de Castro 

d i v u l g o u  foto s ,  v í d e o s  e  i n fo r m a ç õ e s  p a r a  a s 

comemorações do Centenário do Rotary no Brasil.

 Governador Renato Figueiredo, presidente da 

Comissão Distrital de Fundação Rotária, fez uma 

apresentação sobre a Fundação Rotária, abordando 

temas como a importância de investir espontaneamente 

na Fundação Rotária, aumentar a quantidade de 

associados que contribuem com o Seguro Solidário, criar 

Subsídios Distritais e Globais, expandir Empresas 

Cidadãs, atingir as metas do Rotary International e do 

Distrito, entre outras.

 Para sua apresentação e esclarecimentos às 

perguntas liberadas para a Plenária, contou com o 

comprometimento dos seguintes companheiros: 

Governador Joaquim Flávio, Sérgio de Castro, Paulo 

Grimaldi, Filipe Magalhães Faria, Carlos Ferrara, Reinaldo 

Franco, Riuchi Hara, Kauê Baiza Macedo, Saul Ribeiro 

Filho, Waldemar de Oliviera, João Batista Alvarenga, 

Rodrigo Machado de Gouveia, Daisy Ribeiro, José Luiz 

Scatolini, Sebastião Alberto Paliares, Amilcar de Jesus 

Alves e o apoio de Carol, Dani, Gabi e Alexandre Alonso.

 A plenária participou de forma comprometida e 

questionadora, demonstrando conhecimento dos temas 

e exigindo dos facilitadores respostas convincentes.

Assista o Seminário,

acessando o QR Code

Por Edson Borcato,

Instrutor Distrital de Treinamento
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Conduzido pelo companheiro 

Rodolpho Barbosa, do Rotary Club 

de São Paulo - Alto da Mooca, e 

equipe, o Seminário Distrital de 

Protocolo aconteceu em 10 de 

agosto e reuniu 200 participantes.

A plenária participou de forma 

exemplar. Foram feitas perguntas 

sobre posição das bandeiras na 

panóplia, formação da mesa 

presidencial, posição da tribuna, 

preparação de reuniões festivas, 

visita o�cial do Governador e sua 

Comitiva, entre outras. Todas foram 

esclarecidas pelos companheiros 

Rodolpho Barbosa e Henrique 

Pignatti.

SEMINÁRIO DE 

PROTOCOLO 

Por Edson Borcato,

Instrutor Distrital de Treinamento

SEMINÁRIO DE 

IMAGEM PÚBLICA 

 Em 17 de setembro, a Comissão Distrital de Imagem 

Pública, presidida por Ligeia Stivanin, realizou seminário sobre 

o tema.  Na programação, foram apresentados:

Ÿ My Rotary - Brand Center - Show Case, por Alex Henrique

Ÿ Comunicado Mensal e Redes Sociais, por Juliana Martins 

Machado

Ÿ Site e Aplicativo do Distrito, por Ricardo Justino

Ÿ Dando vida à nossa organização, por Ligeia Stivanin

 Complementando o conteúdo, a equipe fez uma 

entrevista posterior com Patrick Nunes, Diretor de Comunica-

ção Global e Design, que respondeu a perguntas como “por que 

trabalhar Imagem Pública” e “quais ganhos o Rotary pode ter 

caso os clubes façam uso adequado da nossa 

marca”, entre outras questões do tema.

Assista o Seminário e a 

entrevista com Patrick,

acessando o QR Code
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“Espero fazer um mundo melhor

para as novas gerações”

 O presidente 2023-24 do Rotary International, o escocês e dentista 

Gordon McInally, esteve em São Paulo, participando do 45º Instituto Rotary 

no Brasil. Na agenda, ele atendeu a imprensa rotária e as lideranças 

comunitárias vinculadas aos projetos desenvolvidos pela organização no 

Brasil. Sorridente, cativou com sua simpatia. Tirou fotos com todos que 

pediram e dançou até samba. Contou que era sua segunda vez ao Brasil 

(esteve por aqui na Convenção International de 2015!) e esperava que, 

dentro de alguns dias, pudesse apreciar nossa comida e cultura. Como 

gosta muito de futebol, esperava ainda poder assistir a uma partida. Citou 

até a do Palmeiras, que aconteceria dias depois.

 Ele, que entrou para o Rotary aos 26 anos, em 1984, mostrou-se 

tranquilo, observador, inteligente e perspicaz. E ressaltou que deseja 

dedicar sua presidência à criação de um mundo melhor no qual suas netas, 

Ivy e Florence, e outras crianças possam viver e prosperar.

 Associado ao Rotary Club de South Queensferry, serviu como 

presidente e vice-presidente do Rotary International na Grã-Bretanha e 

Irlanda (RIBI). Também foi diretor e integrante de várias comissões, 

inclusive conselheiro da Comissão da Convenção de 2022 em Houston e 

presidente da Comissão de Revisão das Operações. Ele e sua esposa, 

Heather, também rotariana, são Companheiros Paul Harris, Doadores 

Extraordinários e Benfeitores da Fundação Rotária. Eles também são 

membros da Sociedade de Doadores Testamentários. 

 Ele ainda é patrono da organização sem �ns lucrativos britânica 

Hope and Homes for Children, e liderou uma parceria entre a entidade e o 

RIBI para apoiar crianças de Ruanda que �caram órfãs após o genocídio 

ocorrido no país. É apoiador da Trade-Aid, uma iniciativa do Rotary Club de 

Grantham Kesteven, em Lincolnshire, Inglaterra, que presta ajuda 

humanitária sustentável a indivíduos, famílias e empresas de países em 

desenvolvimento. Também é embaixador da Bipolar UK, uma organização 

nacional de saúde mental.

 Gordon diz que está ansioso para trabalhar com os associados na 

construção de novos Rotary Clubs e grupos: “minha visão é que o Rotary 

exista em todos os lugares, tendo um estilo adequado a todos que desejam 

participar e nos ajudar a fazer o bem no mundo”. 

Entrevistado por  Denise Vieira, Gesner Dias, 

Ligeia Stivanin, Nuno Virgílio Neto e Roberto Sousa

Edição: Juliana Martins Machado

Tradução: Allen Thornton Smith III





Qual é a sua principal agenda no Brasil?

É muito parecida com minha agenda relacionada com o resto do 

mundo: gostaria de ver o Rotary crescer, expandir e prestar mais 

serviços.

Na atualidade, qual o projeto considera mais importante para o 

Rotary em nível mundial?

O projeto mais importante para o Rotary ainda é a erradicação da pólio 

no mundo, e ele tem sido essencial para o Rotary. Em cerca de 30 

anos, reduzimos os casos diários de 1.000 para 18 no mundo, neste 

ano. É necessário continuar o trabalho para podermos cumprir a 

promessa que �zemos às crianças ao redor do mundo, quando nos 

comprometemos a erradicar a pólio nos idos de 1980.

Como avalia a participação do Brasil nessa campanha?

Está contribuindo decisivamente em relação a esse projeto. Os 

rotarianos brasileiros têm sido extremamente generosos, 

contribuindo com a Fundação Rotária fazendo campanhas e 

arrecadando fundos para a erradicação da pólio. E também há, no 

Brasil, um grande número de rotarianos que, ao longo dos anos, estão 

participando das campanhas relacionadas ao “Dia Nacional de 

Erradicação da Pólio”. O Brasil é um parceiro importante para o Rotary 

International nesse projeto de erradicação da pólio, e também é um 

parceiro muito importante para o Rotary International em geral.

E a participação do Brasil na Fundação Rotária?

A Fundação Rotária tem recebido uma grande contribuição dos 

brasileiros ao longo dos anos, e nós esperamos que essa contribuição 

continue e possa expandir mais no futuro.

Como os clubes podem trabalhar para aumentar o quadro 

associativo e qual o papel da Revista Rotária para o engajamento 

dos associados?

Eu penso que nós cometemos erros. Estamos sempre muito 

preocupados em apresentar um novo associado aos clubes. Então, eu 

convido alguém para ser associado ao meu clube e essa pessoa 

aceita. Aí eu ignoro esse meu convidado e passo a pensar em convidar 

outra pessoa para ser associada. A consequência é que aquele meu 

convidado não se sente prestigiado e perde o interesse em continuar. 

O resultado desse comportamento é que 1 em cada 10 associados 

entra e sai dos clubes no mesmo ano, e isso acontece por nossa culpa 

e não por culpa desse associado que está nos deixando. Vou fazer uma 

comparação. Eu sou um jardineiro, coloco uma planta no jardim e não 

posso ignorá-la. Preciso regá-la, colocar nutrientes, ter a certeza de 

que as raízes estão crescendo e que estão estáveis, antes de ir cuidar 

de outra parte do jardim. Então, eu penso que os novos associados 

têm de ser tratados igualmente como as plantas, e devem ser 

apresentados ao que acontece além do clube. E é nesse ponto que a 

Revista Rotária pode ajudar. O associado passa a pensar que essa 

organização não é apenas o clube ao qual pertence, mas que existe 

em todo o Brasil, em toda América Latina e no mundo inteiro. E é 

assim que nós podemos estimular os novos associados a permanecer 

no Rotary. Eu não me tornei rotariano quando eu entrei no meu clube 

em 09 de fevereiro de 1984. Eu me tornei rotariano, após um ano ou 

 Rotary no Brasil 

tem espaço para 

crescer. Vocês têm 

grandes rotarianos 

e penso que a 

organização tem 

um grande futuro 

por aqui
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quinze meses, depois de assistir a uma palestra de Bill 

Huntley, presidente RBI, em meados de 1990. Ali, de 

repente, descobri o que era Rotary de verdade e 

comecei a me envolver com a entidade. Nós precisa-

mos trabalhar para envolver as pessoas quando elas 

entram no Rotary e não pensar que elas estarão 

entusiasmadas com a entidade, apenas pelo fato de 

terem sido aceitas como associados. E a Revista 

Rotária é um dos elementos importantes, pois mostra 

que o Rotary desenvolve um trabalho no mundo inteiro, 

e não se restringe ao clube a que elas pertencem ou ao 

local onde vivem.

Em sua opinião, quais são os melhores exemplos de 

como aumentar e reter o quadro de associados?

Deixe-me falar sobre o melhor exemplo de aumento do 

quadro associativo, o melhor de todos. É fácil fazer 

uma campanha em algumas partes do mundo e o 

número de associados aumentar, só que as pessoas 

entram no clube e, doze meses depois, vão embora. 

Então, é sobre viver um “mantra”, signi�cando que o 

Rotary está disponível em qualquer parte do mundo, e 

aberto para qualquer pessoa. O maior sucesso em 

aumento de associados está em áreas e clubes com 

diferentes estilos. Existem clubes que as pessoas 

querem se encontrar para almoçar. Existem clubes que 

as pessoas querem se encontrar à noite. Mas existem 

outros clubes que querem se encontrar aos sábados de 

manhã, e levam suas famílias, tomam café, conversam 

e fazem o trabalho do Rotary. E este é o clube onde 

ocorre o maior sucesso. Nós estamos vendo novos 

e s t i l o s  d e  c l u b e s .  E u  n ã o  s e i  s e  vo c ê s  t ê m 

conhecimento do conceito de Clube do Passaporte. Na 

Escócia, neste momento, tem um Clube do Passaporte 

em formação, e um dos fundadores ou admirador 

desse está nesta sala, mas não sou eu. Minha esposa 

tem alguns amigos que estão formando um Clube de 

Passaporte. Estão angariando muitos interessados, 

porque não se encontram regularmente todas as 

semanas. Simplesmente, se encontram a qualquer 

tempo, e conversam todo o tempo. É sobre realizar 

coisas. E as pessoas querem ser parte de uma 

organização que realiza coisas, e não querem ser parte 

de uma organização que falam sobre fazer coisas. Eles 

querem tirar os casacos, enrolar suas mangas de 

camisa e fazer coisas. E esta parece ser a melhor prova 

de que não é o caso de ter um grande número de 

pessoas, mas um número de pessoas que são estáveis 

e ativas. E isso é o que é mais importante. Como já 

disse, não é o caso de ter um grande aumento de 

associados em um ano e ter uma grande saída no 

seguinte. Olhando para o passado da história do Rotary, 

nós vimos isso acontecer. Então, o aumento tem de ser 

devagar e estável. E deve-se fazer com que essas 

pessoas �quem no clube, ao invés de querer mais e 

mais novos membros, somente para contrabalançar 

com aqueles que estão saindo. 

Como vê o papel do Rotary em comparação com 

outras organizações? E o papel dos governadores 

dentro do Rotary?

Os governadores são muito importantes em nossa 

entidade, porque eles ajudam os presidentes dos 

clubes e os presidentes ajudam os clubes. Nós também 

precisamos ter uma estrutura e um grande debate é 

que não sabemos se essa estrutura atual vai ser 

e�ciente daqui a 5 ou 15 anos. O Rotary sempre 

desenvolveu lideranças também. Soma-se a isso o fato 

do rotariano, tendo a oportunidade de prestar 

serviços, a ter também um grande desenvolvimento 

pessoal. E desenvolvimento pessoal é um grande 

objetivo do Rotary.  Eu aprendi mais no Rotary do que 

na escola.  Descobri  que nós precisamos de 

oportunidades para aprender como liderar pessoas. 

Numa organização com 1 milhão e quatrocentas mil 

pessoas, é necessário ter uma boa estrutura, senão 

nada funciona. E essa estrutura desempenha um 

importante papel no trabalho dos governadores do 

distrito.

Pensa que o Rotary deve mudar em alguma coisa?

Eu penso que o Rotary deve mudar muitas coisas. O 

Rotary deve sempre mudar. Um presidente do Rotary 

International chamado Paul Harris disse que o Rotary 

deve sempre mudar e ser relevante para a sociedade. O 

Rotary, ao longo do tempo, algumas vezes, não mudou 

rapidamente, acompanhando as mudanças da 

sociedade. E é por isso que nós precisamos ir para 

outros níveis, mudar constantemente para encontrar 

maneiras de melhorar e continuar sendo uma entidade 

relevante para o ano de 2022, como fomos para 1922.

As pessoas conhecem o Rotary, mas não tem 

conhecimento a respeito do que efetivamente faz. O 

que deve ser feito para que as pessoas conheçam 

melhor o Rotary?

Nós devemos aumentar a nossa visibilidade. Não há a 

menor dúvida sobre isso. E é em virtude disso que os 

coordenadores que trabalham com imagem pública 

são tão importantes. O Rotary se destaca em algumas 

partes do mundo, onde sua visibilidade é grande. Por 

exemplo, vou citar a Ásia. Eu estive, há três semanas, 

nas Filipinas. A imagem do Rotary é muito forte por lá 

porque tem grande visibilidade. Você vê hospitais e 

ENTREVISTA- 21 -



escolas com o nome do Rotary; vilas inteiras receben-

do ajuda do Rotary e o público tem conhecimento do 

que o Rotary faz. Onde a imagem é muito fraca é onde o 

Rotary não tem visibilidade e as pessoas desconhecem 

suas atividades. As pessoas conhecem o nome, mas 

não sabem o que fazemos. Elas só saberão quando 

houver conhecimento maior sobre as atividades. É por 

esse motivo que coordenadores de imagem pública 

são tão importantes e �co feliz por termos um número 

grande de jornalistas e pro�ssionais de comunicação 

nesse cargo. Essa é uma grande oportunidade para 

atingirmos um outro nível.

O que o motivou a ser presidente do Rotary 

International ?

Essa é uma questão que eu faço a mim mesmo, muitas 

vezes, ao longo dos meses. Eu entrei no Rotary há 38 

anos. Eu era um dentista e tinha 26 anos, e queria 

mudar o mundo. Eu não poderia mudar o mundo por 

vontade própria e também não poderia sendo apenas 

uma pessoa. Eu fui apresentado ao Rotary por um 

grande amigo, que não está mais entre nós. Quando ele 

me apresentou ao Rotary, compreendi que o Rotary era 

o veículo que poderia fazer a diferença nesse mundo. 

Fui afortunado porque, com o passar do tempo, fui 

capaz de fazer a diferença, porque fui presenteado 

com um milhão e quatrocentos membros do Rotary 

trabalhando ao meu lado. E no sentido de ter me 

motivado a ser presidente do Rotary International, eu 

senti que tinha um papel importante a desempenhar. 

Eu, claramente, sabia que tinha capacidade, que 

outras pessoas já haviam identi�cado, e estava 

disposto a dedicar alguns anos de minha vida para fazer 

esse trabalho. Eu reconheço que vou dedicar minha 

presidência para fazer o mundo um lugar melhor para 

minhas duas netas, Ivy, que tem 4 anos, e Florence que 

vai fazer 2. E não somente para essas duas crianças, 

mas para todas as do mundo. E se minha presidência 

pode fazer alguma coisa, eu espero que vá fazer um 

mundo um pouco melhor para essas gerações, com 

crescimento e prosperidade.

Todos os presidentes têm suas próprias prioridades 

em suas gestões. Quais são as suas?

São três. Uma é a pólio, nós temos de completar o 

programa da pólio. A segunda é a paz, o fundamento do 

Rotary. É um assunto que temos que nos preocupar, 

principalmente neste tempo atual quando olhamos e 

vemos con�itos na Europa Oriental e em outras partes 

do mundo também. Nós estamos vendo tudo o que está 

acontecendo na Ucrânia, também a guerra civil no sul 

do Sudão, onde se veri�ca que 60% da população não 

sabe de onde virá a próxima refeição. Também existem 

con�itos em outras partes. Rotary precisa assumir a 

responsabilidade de promover a paz. Mas tem de partir 

do começo. Prevenir é melhor do que curar. É muito 

bom parar com a guerra, mas é melhor parar a guerra 

no início. Outro ponto que estou muito interessado é 

saúde mental. Penso que é muito importante para 

tornar o mundo melhor. O Rotary tem um papel a 

desempenhar, usando a �loso�a de conforto e cuidado 

com as pessoas que a presidente Jennifer tanto 

eloquentemente professa. Estendendo essa �loso�a 

de conforto e cuidado, não somente para os rotarianos, 

mas conforto e cuidado para as comunidades. Se 

alguém tiver um problema e precisa de alguém para 

conversar, nós devemos estar lá para ouvi-los. Nós 

temos um maravilhoso ditado que eu vou usar: “é certo 

não ser certo; é perfeitamente certo não ser certo, mas 

é preciso conversar com alguém sobre esse assunto”. 

Muitas pessoas que desenvolvem sérios problemas 

mentais começaram porque não tiveram ninguém para 

conversar sobre o assunto. O problema compartilhado 

é muito diminuído. Qualquer intenção de ouvir mais 

sobre isso é um avanço, porque quero ver esse objetivo 

alcançado e socorrer as pessoas a melhorar sua saúde 

mental.

E o empoderamento de meninas?

É importante também. Eu já falei que vamos continuar 

o que a Jennifer seguir da iniciativa que Shekhar Mehta 

começou. Rotary tem trabalhado no empoderamento 

de meninas por muitos anos. Nós apenas não 

estávamos falando da mesma maneira que falamos 

nos últimos 12 meses. Como todos nós sabemos, 
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Se nós olharmos para 

nossos Rotary Clubs, eles 

devem ter representantes 

das comunidades onde 

têm sua base. E essa é a 

verdadeira diversidade que 

eles têm pertencimento. E 

equidade e inclusão vem 

dessa base



quando educamos uma menina, isso tem um grande 

impacto na comunidade, e então nós continuaremos a 

empoderar as meninas e mulheres como estão 

ocorrendo neste ano e esse assunto se transformará 

em uma permanente atividade, como projeto do 

Rotary. Não é um assunto a ser deixado para trás, mas 

que deverá continuar assim como outras iniciativas 

importantes do Rotary que foram desenvolvidas. A 

iniciativa começa em algum lugar, mas depois se 

transforma em parte de nossa cultura.

Qual é a sua perspectiva sobre diversidade, 

igualdade, inclusão e equidade no Rotary? No Brasil 

existe um comitê sobre esse assunto. Como vê isso?

Eu penso que diversidade, equidade e inclusão são 

essenciais no Rotary. E nós temos sido um pouco 

lentos na aceitação dessa diversidade, equidade e 

inclusão. Mas é essencial, e eu estou feliz que o Brasil 

tenha tido essa percepção e se movimentado para 

tratar desse assunto, porque penso que o Brasil 

estando na linha de frente, nós devemos segui-lo. 

Precisamos lembrar que, quando falamos em 

diversidade, não estamos apenas falando sobre 

diversidade de gênero, mas de diversidade em 

diferentes estágios.  Estamos falando sobre 

diversidade de necessidades básicas, diversidade de 

religiões e credos, diversidade em orientação sexual, 

diversidade em habilidades...  Então, é muito 

importante que tenhamos foco em uma verdadeira 

diversidade. E não simplesmente na relacionada ao 

gênero, mesmo sendo esse um assunto muito 

importante. É importante lembrar que ser diferente é 

mais do que ser simplesmente o equilíbrio entre ser 

macho ou fêmea. É representar comunidades a que 

nós somos parte. E assim, se nós olharmos para nossos 

Rotary Clubs, eles devem ser representantes das 

comunidades onde têm sua base. E essa é a verdadeira 

diversidade que eles têm pertencimento. E equidade e 

inclusão vem dessa base.

Como vê o futuro do programa de intercâmbio de 

jovens no Rotary? 

Eu gosto muito do programa de intercâmbio de jovens. 

Deixe-me dizer prontamente que esse é um grande 

programa, e no qual estamos torcendo para que volte, 

após 2 anos parado, e possamos ver os jovens sendo 

ativos novamente. Estou muito entusiasmado em ver 

fotogra�as nas mídias sociais, vê-los chegando em um 

novo país para um novo ano de aprendizado. Nós 

teremos desa�os e precisamos ser muito cuidadosos. 

Esses jovens irão interagir quando forem para esses 

diferentes países, e precisamos estar certos de que 

irão encontrar pessoas corretas. Devemos cuidar 

desses jovens e também de todas as pessoas que 

estarão envolvidas com o Rotary, nossos associa-dos 

atuais e futuros. Precisamos ainda cuidar das comuni-

dades onde trabalhamos e, em especial, com esses 

jovens. Se o Rotary está pensando em criar um mundo 

pací�co, precisa começar cuidando dos jovens. Não 

poderá começar com as pessoas de minha geração. E a 

oportunidade de dar a esses jovens a experiência de 

uma vida em um país diferente do seu, com uma cultura 

diferente, por 12 meses, é uma experiência enriquece-

dora. Todas as pessoas que tiveram a experiência de 

estar no programa de intercâmbio de jovens, vão dizer 

que essa experiência mudou suas vidas e para melhor. 

Mas nós teremos de ter a certeza de que teremos 

pessoas no local para salvaguardar os jovens para que 

nada de mau aconteça a eles.

Por �m, o que o deixa feliz e o que o deixa triste?

O que me deixa feliz é quando eu consigo dormir 8 horas 

durante a noite (risos). Me sinto feliz, quando posso ver 

outras pessoas felizes. E o que me deixa triste é 

quando vejo a desigualdade que existe no mundo. Vejo 

pessoas que tem muito e desejam mais e, da mesma 

maneira, vejo pessoas que nada tem. Penso que, neste 

mundo, deveria haver mais igualdade. Penso que o 

Rotary tem um grande papel nesse assunto, fazendo o 

mundo mais justo e mais pací�co. É simples assim: 

tudo tem origem na paz. Como eu já disse, paz não é 

apenas a ausência da guerra. Paz começa no nível da 

educação, água limpa, saúde, um teto sobre sua 

cabeça e todas essas coisas são muito importantes. E 

isso que me faz feliz. Ver mais pessoas em paz. 

ENTREVISTA- 23 -

Assista em vídeo a 

entrevista completa
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RC Arujá Sul
RC Barueri
RC Barueri Alphaville
RC Barueri Centro Comercial Alphaville
RC Barueri Empresarial
RC Barueri Tamboré
RC Caieiras 
RC Carapicuíba
RC Cotia Centro
RC Cotia Granja Viana
RC Cotia Granja Viana Empresarial
RC Cotia Mulheres Empreendedoras
RC Embu  das Artes
RC Ferraz de Vasconcelos
RC Guarulhos
RC Guarulhos - Aeroporto
RC Guarulhos - Norte Centenário
RC Guarulhos - Sul
RC Guarulhos - Vila Galvão
RC Itapecerica da Serra 
RC Itapevi
RC Itaquaquecetuba
RC Itaquaquecetuba - Inovação
RC Itaquaquecetuba - Pinheirinho
RC Jandira Santana de Parnaíba Aldeia Serra
RC Mairiporã
RC Mogi das Cruzes
RC Mogi das Cruzes - Oeste
RC Osasco 
RC Poá
RC Registro
RC Registro Ouro
RC São Paulo
RC Suzano
RC Suzano - Sul
RC Taboão da Serra Pirajuçara
RC Vargem Grande Paulista - Conecta
RCSP Aclimação
RCSP Água Rasa
RCSP Alto da Lapa
RCSP Alto da Mooca
RCSP Anhanguera
RCSP Aricanduva
RCSP Artur Alvim
RCSP Avenida Mateo Bei
RCSP Avenida Paulista
RCSP Barra Funda
RCSP Brás
RCSP Brooklin Armando de Arruda Pereira
RCSP Butantã
RCSP Cambuci
RCSP Cantareira
RCSP Caxingui
RCSP Itaquera
RCSP Jaçanã
RCSP Jaguaré
RCSP Jardim das Bandeiras Alto de Pinheiros
RCSP Lapa
RCSP Liberdade
RCSP Mandaqui
RCSP Moema Índia 
RCSP Mooca
RCSP Morumbi
RCSP Noroeste Freguesia do Ó
RCSP Norte
RCSP Oeste
RCSP Pacaembu Bom Retiro
RCSP Panamby
RCSP Parque Continental
RCSP Penha

26
20
43
13
17
14
25
17
7

12
9

14
8
12
35
10
13
36
27
9
7
31
21
17
19
19
33
15
41
12
30
35
59
33
7
13
14
16
13
25
36
11
9

20
18
23
14
19
15
24
17
9
10
17
36
26
37
26
38
21
7

23
13
22
43
10
28
3
16
20

    

0,00
0,00

349,91
0,00

28,20
0,00
0,00
16,02
0,00
44,19
0,00
31,26
40,71
21,90

536,32
0,00

23,06
791,59
428,08
23,06
0,00

251,67
19,21

33,44
36,73

435,86
35,33
114,30
355,53
21,35
52,81
53,19

299,38
230,67

0,00
82,13
0,00
9,57

147,00
529,95
1.810,12

0,00
0,00

2.021,61
27,37

206,61
97,72
83,62
33,69
25,90
37,17
0,00
91,49
19,36
181,92
0,00

53,74
1.352,16
790,26
60,33
41,89
55,66
38,42

354,95
1.512,19

5,48
242,57

0,00
108,93
189,82

0,00
0,00
7,95
0,00
1,66
0,00
0,00
0,94
0,00
3,68
0,00
2,23
5,09
1,46

15,32
0,00
1,92

21,99
16,46
1,77
0,00
8,12
0,91
2,09
1,93

22,94
1,07
7,62
8,67
1,53
1,65
1,36
5,07
7,44
0,00
6,32
0,00
0,64
12,25
22,08
45,25
0,00
0,00

101,08
1,82
8,98
6,98
4,18
2,11
1,13
2,19
0,00
9,15
1,21

5,20
0,00
1,58

50,08
20,80
2,87
5,24
2,65
2,96
16,13

36,88
0,61
8,66
0,00
7,78
9,04

ROTARY CLUBS

21
21
44
12
17
14
25
17
7

12
10
14
8
15
35
10
12
36
26
13
7
31
21
16
19
19
33
15
41
14
32
39
59
31
7
13
14
15
12
24
40
11
9

20
15
23
14
20
16
23
17
8
10
16
35
29
34
27
38
21
8
21
13
22
41
9

28
4
14
21

   

-5
1
1

-1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
3
0
0
-1
0
-1
4
0
0
0
-1
0
0
0
0
0
2
2
4
0
-2
0
0
0
-1
-1
-1
4
0
0
0
-3
0
0
1
1

-1
0
-1
0
-1
-1
3

-3
1
0
0
1

-2
0
0
-2
-1
0
1

-2
1

0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
3
0
0
0
0
0
4
0
3
0
0
0
0
3
1
0
2
2
4
0
0
0
0
0
0
0
0
4
1
0
0
0
0
2
2
1
0
0
0
0
0
0
4
0
1
0
0
1
0
0
0
0
1
0
3
0
1

5
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
3
0
1
0
0
3
1
0
0
0
0
0
2
0
0
0
1
1
1
0
1
0
0
3
0
2
1
0
1
0
1
0
1
1
1
3
0
0
0
0
2
0
0
2
2
0
2
2
0

TOTAL DE ASSOCIADOS

01/07/2022

30/08/2022 AUMENTO 
OU PERDA

REAL
ENTRADA

SAÍDA

FUNDAÇÃO ROTÁRIA

REALIZADO
2022-23  US$

REALIZADO
PER CAPITA US$
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RCSP Pinheiros
RCSP Pirituba
RCSP São Mateus
RCSP São Miguel Paulista
RCSP Sumaré 
RCSP Tatuapé
RCSP Tremembé
RCSP Vila Alpina
RCSP Vila Carrão
RCSP Vila Formosa
RCSP Vila Guilherme
RCSP Vila Maria
RCSP Vila Matilde - Centenário
RCSP Vila Medeiros
RCSP Vila Prudente
Rotary E-Club do Distrito 4430
Rotary E-Club On line do Distrito 4430
Rotary E-Club Cotia Granja Vianna - Inspiração
RC Satélite de São Paulo Vila Formosa Regente Feijó
RC Satélite de São Paulo Jaguaré E-Novar
RC Satélite Itaquaquecetuba - Pinheirinho Villarejo
RC Satélite Itaquaquecetuba Ativação
RC Satélite Mogi das Cruzes - Biritiba Mirim
RC Satélite Suzano Baruel
Rotary E-Club Satélite Mogi das Cruzes - Conexão

16
24
21
12
15
23
23
32
19
14
14
33
15
10
7

10
43
18
6
10
6
8
10
6
6
 

163,75
130,78
193,45

0,00
1.563,66

70,96
57,98

1.282,18
130,88
37,24

1.395,88
823,94

9,26
125,18
0,00
0,00

184,40
150,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

9,63
5,45
10,18
0,00
97,73
2,96
2,52

40,07
6,89
2,66
99,71
26,58
0,58
12,52
0,00
0,00
4,73
6,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

ROTARY CLUBS

17
24
19
13
16
24
23
32
19
14
14
31
16
10
7

10
39
22
7

10
6
6
9
6
6
 

1
0
-2
1
1
1
0
0
0
0
0
-2
1
0
0
0

-4
4
1
0
0
-2
-1
0
0

1
0
1
1
3
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
4
1
0
0
0
1
0
0

0
0
3
0
2
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
4
0
0
0
0
2
2
0
0

TOTAL DE ASSOCIADOS

01/07/2022

30/08/2022 AUMENTO 
OU PERDA

REAL
ENTRADA

SAÍDA

Rotaract Club Alphaville 
Rotaract Club Avenida Mateo Bei
Rotaract Club Barueri Conexão Castelo Branco 
Rotaract Club Ferraz de Vasconcelos
Rotaract Club Guarulhos
Rotaract Club Guarulhos Aeroporto 
Rotaract Club Guarulhos Norte Centenário 
Rotaract Club Guarulhos Sul
Rotaract Club Guarulhos Vila Galvão
Rotaract Club Itapecerica da Serra e Embu das Artes 
Rotaract Club Itaquaquecetuba
Rotaract Club Mogi das Cruzes 
Rotaract Club Poá
Rotaract Club Registro 
Rotaract Club Suzano
Rotaract Club Universidade Mackenzie
Rotaract Club SP Aclimação
Rotaract Club SP Aliança Rio Branco
Rotaract Club SP Alto da Mooca
Rotaract Club SP Artur Alvim 
Rotaract Club SP Avenida Paulista 
Rotaract Club SP Barra Funda - FAAP 
Rotaract Club SP Brás 
Rotaract Club SP Butantã
Rotaract Club SP Cambuci 
Rotaract Club SP ESPRO
Rotaract Club SP Freguesia do Ó 
Rotaract Club SP Liberdade 
Rotaract Club SP Mandaqui 
Rotaract Club SP Nações Unidas 
Rotaract Club SP Nordeste Vila Maria 
Rotaract Club SP Norte 
Rotaract Club SP Penha
Rotaract Club SP Pirituba 
Rotaract Club SP São Mateus 
Rotaract Club SP Tremembé 
Rotaract Club SP Vila Alpina
Rotaract Club SP Vila Carrão 

10
5
6
9
10
9
5
13
12
5
13
8
8

22
10
30
7
6
11
7
9
4
6
9
8
7
5
5
4
9
3
4
10
7
1
4
1

14

ROTARACT CLUBS

10
4
7
9
5
8
5
9
12
5
13
8
8

22
5

30
7
7

12
7
8
4
6
9
8
7
8
6
4
9
3
6
10
7
1
3
1

14

0
-1
1
0
-5
-1
0

-4
0
0
0
0
0
0
-5
0
0
1
1
0
-1
0
0
0
0
0
3
1
0
0
0
2
0
0
0
-1
0
0

0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
4
2
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0

0
1
0
0
5
1
0
4
0
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0

TOTAL DE ASSOCIADOS

01/07/2022

30/08/2022 AUMENTO 
OU PERDA

REAL
ENTRADA

SAÍDA

FUNDAÇÃO ROTÁRIA

REALIZADO
2022-23  US$

REALIZADO
PER CAPITA US$
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Número de associados

1839

Homens
73,51%

Mulheres
25,73%



Nossas atividades são 
possíveis graças às empresas 

cidadãs que nos ajudam a 
potencializar nossas ações, as 

quais agradecemos por nos 
ajudar a Imaginar o Rotary




