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AO LEITOR,
COM CARINHO

 A roda girou mais uma vez... e no dia 1º de julho, o 
empresário e associado ao Rotary Club de Itaquaquecetuba, 
Augusto Cesar dos Santos, assumiu a Governadoria do 
Distrito 4563 do Rotary International. E a cerimônia de 
transmissão de cargos e posse do conselho diretor 
aconteceu no dia 2 de julho,  via Zoom e Youtube .

 E nosso Presidente Sheka Metha nos envia a seguinte 
mensagem: “maior presente que nos é dado é o poder de 
tocar uma vida para mudar, para fazer a diferença no círculo 
da vida. Nós temos o poder e a magia de Servir para 
Transformar Vidas”.  Já o Diretor envia uma saudação a todos 
os líderes rotários: “Vocês conduzirão a maior organização de 
ajuda humanitária do planeta: Rotary. Enorme responsabili-
dade e um grande privilégio ao mesmo tempo. Unidos, somos 
mais fortes e fazemos mais”. 

 Mensagens completas nesta edição. Temos ainda a 
coluna dos Presidentes de Comissões Permanentes do 
Distrito 4563, o que aconteceu, relatórios e muito  mais...

 Dar de Si antes de Pensar em Si, baseado no princípio 
ético Mais Se Beneficia Quem Melhor Serve. Basta ter muito 
bem claro esses lemas e seguir em frente, afirma  o 
Governador Cesar! “Otimismo, imaginação e criatividade não 
podem faltar nos planejamentos de líderes de Rotary. Peço a 
todos que, a princípio, acreditem que podemos Crescer Mais e 
Fazer Mais! Depende muito mais da construção de 
pensamentos positivos e uma ação de convidar boas 
pessoas para somar conosco! Por favor, convidem, incluam, 
envolvam e escutem os motivos pelos quais o convidado 
aceitou o seu convite”, afirma .

 E a doce Cecilia, primeira dama do distrito, afirma que 
pretende fundar um Rotary Club de mulheres, baseado em 
uma causa: “Empoderamento Feminino”. Assim, aumenta-
remos também o número de mulheres no quadro associativo 
do distrito. Diz também que realizará a Conferência da Mulher 
e apoiará todos os projetos em que as mulheres estejam 
envolvidas. Outro projeto que ela irá se empenhar é o 
Empoderamento De Meninas para que meninas e meninos 
tenham uma vida melhor e digna. Ela pede o apoio de todo o 
distrito e , em breve, divulgará novidades.

 Uma boa leitura para todos! 

Ligeia Benicia de Almeida Stivanin



EM DESTAQUE 
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RODA GIROU
Augusto Cesar dos Santos é empossado governador 

do Distrito 4563 do Rotary International

 No dia 1º de julho, o empresário e associado do 
Rotary Club de Itaquaquecetuba Augusto Cesar dos 
Santos assumiu a Governadoria do Distrito 4563 do 
Rotary International. E a Associação Comercial de São 
Paulo foi palco da cerimônia de transmissão de 
cargos e posse do conselho diretor,  exibida 
virtualmente, no dia 2 de julho, via Zoom e YouTube.

 O Governador Cesar recebeu do antecessor, o 
Governador Jô Antiório, associado ao Rotary Club de 
Osasco, o distintivo que simboliza a transição para o 
ano rotário 2021-22. No discurso de despedida, Gov. Jô 
agradeceu a toda equipe pelo comprometimento em 
promover os objetivos do Rotary na gestão 2020-21. Na 
sequência, em sua palavra, Gov. Cesar disse estar à 
disposição de todos os companheiros para Servir para 
Transformar Vidas. 

 Os presidentes 2021-22 também foram, 
simbolicamente, empossados, 
assim como toda equipe distrital .

Assista a cerimônia,
usando o QR Code ao lado



MENSAGENS 

Desejo a cada um de vocês e suas famílias um ótimo Ano Novo 
Rotário! Juntos, faremos deste o melhor ano das nossas vidas para 
crescermos e fazermos muito mais. Que este seja um ano de 
mudanças e que elas comecem conosco. É por isso que a iniciativa 
Cada Um Traz Um é tão importante. Durante este ano, pensem em 
como expandir o alcance do Rotary local e mundialmente. Se cada 
um de nós trouxer um novo associado à organização, seremos 1,3 
milhão de voluntários em julho de 2022. Então, mãos à obra! 
Imaginem a mudança que faremos com uma base maior de 
associados, com mais gente para cuidar do próximo, mais pessoas 
Servindo para Transformar Vidas. Ao crescermos mais e fazermos 
mais, pensem no impacto que causaremos. Mais braços prontos a 
servir nos permitirão empreender projetos maiores e mais 
ambiciosos. E nós também continuaremos atendendo às necessi-
dades nas nossas próprias comunidades. A beleza do Rotary é que o 
servir assume significados diferentes ao redor do mundo. Um 
elemento, entretanto, que podemos incorporar em todas as nossas 
iniciativas é o empoderamento das meninas. Infelizmente, mesmo 
nos dias de hoje, meninas e mulheres enfrentam desafios 
globalmente. Temos o poder de liderar mudanças pela igualdade 
de gênero, e cabe a nós fazer mais projetos que promovam maior 
acesso à educação, melhores cuidados de saúde, mais emprego e 
igualdade a meninas e mulheres em todas as esferas da vida. As 
meninas são as líderes do amanhã, e é nosso dever ajudá-las a 
moldar o seu futuro. Estes são tempos desafiadores, e eu os 
parabenizo pelos seus empenhos no combate à covid-19. Não há 
desafio grande demais para nós. Quanto maior ele for, mais 
determinados ficamos para vencê-lo. Isso é fácil de se 
provar com o nosso envolvimento extraordinário no 
combate à paralisia infantil. Possibilitamos uma vida 
melhor a milhões de pessoas quando aumentamos o 
seu acesso à água, ao saneamento e à higiene. 
Vejam o que fazemos no campo da paz, instau-
rando-a mesmo em lugares onde ela é difícil de se 
alcançar. Outro destaque vai para os nossos pro-
gramas de educação básica e alfabetização, capazes 
de causar impacto em nações inteiras. Este ano, vamos 
nos colocar o desafio de fazer mais projetos e programas 
de alcance e impacto em nível nacional. Este ano, vamos Servir 
para Transformar Vidas.

O maior presente que 
nos é dado é o poder de 

tocar uma vida para 
mudar, para fazer a 

diferença no círculo da 
vida. Se pudermos 

estender nossas mãos 
e doar nosso coração e 

alma, a mágica vai 
começar a acontecer à 

medida que a roda 
começar a girar... 

Vamos girar a roda 
juntos. Assim, toda a 
humanidade poderá 

prosperar. Nós temos o 
poder e a magia de 

Servir para 
Transformar Vidas            xx
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Shekhar Mehta
Presidente 2021-22 do Rotary International

“

“



Rotary é um caminho para 
conseguir, através de seus 

nobres ideais, a desejada paz 
positiva que constrói um 

mundo melhor para todos  xx

MENSAGENS 

Saúdo vocês nesta ocasião para expressar a minha solidariedade e 
afeto nestes momentos difíceis que enfrentamos diante da crise 
sanitária que aflige a humanidade, assim como diante dos nossos 
desafios de cada dia. O Rotary não está alheio a esta realidade e tem 
se erguido mundialmente com uma enorme capacidade de 
resiliência, ajudando por meio das ações que centenas de milhares 
de rotarianos e rotaractianos desenvolveram. Ações exemplares que 
enchem de orgulho aqueles que fazem parte do Rotary, levando-nos 
a olhar além de nós mesmos e a abraçar a humanidade. É hora de 
renovarmos nosso compromisso e de honrá-lo, de agirmos 
colocando em prática nossa vocação de serviço e de trabalharmos 
juntos para fortalecer nossos clubes, que são a célula básica e mais 
importante de nossa organização – e, por intermédio deles, Servir 
para Transformar Vidas, como afirma o lema do presidente do Rotary 
International, Shekhar Mehta. Sob a liderança de nossos excelentes 
governadores de distrito e presidentes de clube, é isso que faremos 
juntos neste ano rotário 2021-22. Vocês conduzirão a maior 
organização de ajuda humanitária do planeta: Rotary. Enorme 
responsabilidade e um grande privilégio ao mesmo tempo. 
Pessoalmente gostaria de fazer parte deste trabalho com vocês e 
pedir-lhe que contem comigo para apoiar suas ações e 
testemunhar seu sucesso. Unidos, somos mais fortes e fazemos mais. 
E essa força inabalável, iluminada por nossos nobres valores, 

princípios e ideais, é uma força-tarefa que faz do Rotary a 
principal organização de serviços do mundo – à qual, 

vocês e eu, nos orgulhamos de pertencer. Desejando a 
todos vocês o melhor para este novo ano rotário, lhes 
envio um caloroso abraço.
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Julio Cesar Silva Santisteban Ojeda
Diretor 2021/23 do Rotary International

“ “
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Agradeço a Deus por tudo em minha vida, e nesse especial 
momento, pelo privilégio de viver essa experiência de ser 
Governador do Distrito 4563. Que grandiosa escola é essa nossa 
instituição. Pena que demoramos muito para perceber isso, e talvez 
muitos ainda não tenham essa percepção. Durante o tempo de 
preparo para assumir a governadoria, estudei e li muito sobre Rotary, 
observando também líderes e pessoas exemplos em nossa 
organização.  A cada dia, caem novas fichas e percebo o quanto o 
Rotary é sábio e o quanto podemos aproveitar literaturas, cursos,  
palestras, fóruns, tantas informações que podem dar um up em 
nossas vidas pessoal e profissional! É tanta sabedoria do Rotary que 
o lema da gestão vem sempre antes dos acontecimentos! O Rotary 
Conecta o Mundo (até parecia premonição), O Rotary abre 
Oportunidade (elevação do Rotaract) e, agora, Servir para 
Transformar Vidas. A transformação está acontecendo todos os 
dias. O plano de ação do Rotary é muito vivo e atual. Ao meu ver, 
estamos vivendo um dos momentos realmente mais transfor-
madores em Rotary, e fazer parte desse momento é um grande 
privilégio. Vidas estão sendo transformadas, a partir de nossos 
próprios clubes! A filosofia do Rotary é do servir e é representada pelo 
lema Dar de Sim antes de pensar em Si, baseado no princípio ético 
Mais Se Beneficia Quem Melhor Serve. Tenha muito bem claro esses 
lemas e siga em frente. Otimismo, imaginação e criatividade não 
podem faltar nos nossos planejamentos . Na Declaração de Rotary, 
“juntos vemos um mundo onde as pessoas entram em ação para 
causar mudanças duradouras em si mesmas, nas comunida-
des e no mundo todo”. Novamente, refletimos sobre trans-
formação, a mudança em si mesma. Esse lema não po-
deria ser melhor! Estou muito otimista e confiante que 
podemos aumentar muito nosso quadro associativo 
e nossa contribuição à Fundação Rotária. Para isso, 
peço a todos os companheiros que, a princípio, 
acreditem que podemos Crescer Mais e Fazer Mais. 
Depende muito mais da construção de pensamentos 
positivos e uma ação de convidar boas pessoas para 
somar conosco! Mas por favor, convidem, incluam, 
envolvam e escutem os motivos pelos quais o convidado 
aceitou seu convite! Ao lado, deixo o pensamento de Napoleon 
Hill para reflexão. Ao trabalho!

Ninguém pode 
tornar ciumento, 

bravo, vingativo ou 
ganancioso - a 

menos que você o 
permita  xx

(Napoleon Hill)
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Augusto Cesar dos Santos
Governador 2021-22 do Distrito 4563

“ “



Queridos parceiros e parceiras, quero compartilhar com vocês a 
minha alegria em estar esse ano como Parceira do Governador 
César. Confesso que, a princípio, fiquei com uma mistura de 
sentimentos dentro de mim. Senti um pouco de medo, insegurança e 
receio, mas isso faz parte da relevância do cargo. É preciso passar por 
esses desafios para crescer e evoluir como ser humano. E sou muito 
grata a Deus pela oportunidade que estou tendo de viver 
experiências incríveis e conhecer novas pessoas, várias histórias e 
muitos projetos de clubes. Quero muito atender às expectativas do 
meu Parceiro Governador Augusto César, com os desafios que ele 
me propôs durante a gestão 2021-22: além de acompanhar em todas 
as posses, visitas e festivas, criar um clube de mulheres em prol da 
causa “Empoderamento Feminino”, assim aumentando o número de 
mulheres no quadro associativo. Ele me pediu ainda para realizar a 
Conferência da Mulher e também apoiar todos os projetos do Distrito 
em que as mulheres estejam envolvidas. Outro projeto que ele me 
incumbiu, e sou eternamente grata por isso, é o Empoderamento De 
Meninas. Poder proporcionar e ajudar meninas e meninos para que 
tenham uma vida melhor e digna é a nossa contribuição como 
rotarianos. Estamos pesquisando e estudando sobre esse tema e, em 
breve, teremos novidade. Conto com apoio de todas e todos para 
que façamos um ano de muitas realizações. Para finalizar, deixo o 
pensamento de Michelle Obama, esposa do 44º presidente dos 
Estados Unidos, Barack Obama, e a 46ª primeira-dama dos Estados 
Unidos, sendo a primeira afrodescendente a ocupar o posto. Forte 

abraço!

A importância de ter 
autenticidade e personalidade, 

sobre não ter medo de mudar 
as direções e caminhos da 

vida, afinal o mundo está em 
transformação e é preciso 

reinventar xx

(Michelle Obama)

MENSAGENS 
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Cecilia Keico Suyama Santos
Cônjuge do Governador 2021-22 do Distrito 4563

“ “



QUE HISTÓRIA É ESTA?
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 Sou a Giovana, moro em 
Ribeirão Preto (SP) e sempre 
tive ligação muito forte com 
meus avós. Por isso, meu 
voluntariado é voltado para 
terceira idade. 

 Em fevereiro, entrei para 
o Rotary E-Club de Cotia - 
Granja Vianna - Inspiração e, 

pensando em ações humanitárias, surgiu o 
Elos. É um projeto de envio de cartinhas para 
um asilo, uma forma de estarmos presentes, 
contarmos a nossa história e sabermos um 
pouco da deles, criando assim um laço de 
amizade, ou seja, um elo. 

 Inicialmente, a ideia era “adotarmos” 
um asilo aqui de Ribeirão, a Casa do Vovô. 
Mas com mais de 80 vovôs, não teríamos 
como assumir tantas cartinhas. Assim, 
conhecemos a Vila Vicentina, em Cotia (SP), 
que acolhe 28 idosos, cada um em sua 
casinha.

 Demos início ao projeto em maio, com 
a entrega das cartinhas e de sabonetes, 
gentilmente doados por uma companheira 
do nosso E-club. Já recebemos respostas, 
umas mais tímidas e outras contando 
bastante histórias . 

 A minha foi encaminhada à Sra. 
Diginete, que respondeu e me deixou muito 
feliz. Vamos continuar essa conversa e 
pretendo, assim que tudo estiver melhor e eu 
vacinada, em conhecê-la pessoalmente.

 As demais respostas confirmaram 
que o significado do projeto teve validade. 
Por várias circunstâncias, o afastamento dos 
idosos com a família acon-
tece. Por isso, uma cartinha 
pode tornar um minuto do 
seu dia um pouco mais feliz, 
quando é lida ou ouvida 
perguntando como está. 
Esse é o motivo desta nossa 
ação. 

Giovanna Fazio
Associada ao Rotary E-Club de Cotia - Granja Vianna - Inspiração

PROJETO ELOS
Como um projeto transformou a percepção de 

mundo de uma recém-associada em Rotary

Quando não podemos mais tocar nas mãos de ninguém, 
podemos tocar nas almas uns dos outros com músicas, 

orações, poesias ou através de uma cartinha“

“
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ROTARY EM AÇÃO

O  doou 150 cestas básicas RCSP NORTE
e 150 cobertores para a Comunidade 
Coruja. Realizou ainda a doação de 100 
cobertores para o NRDC Jd. Princesa e 
50 cobertores para a entidade "Fazer o 
Bem faz Bem".

Finalizando a campanha Esquentando 
Quem Tem Frio, 100 cobertores foram 
entregues no Centro São Martino de Lima, 
da Paróquia Nossa Senhora do Bom Parto. 
Nas fotos, estão a Presidente Yara Lopes 
Cardoso e o Secretário Sergio Roberto 
Pereira Cardoso, do .RCSP Água Rasa



ACONTECEU
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ILR - INSTITUTO DE
LIDERANÇA ROTÁRIA

FÓRUM
INTERCLUBES

ACADEMIA BRASILEIRA
ROTÁRIA DE LETRAS DA
CIDADE DE SÃO PAULO 

 O Comitê do ILR - Instituto de Liderança Rotária 

do Distrito 4563 realizou, em 24 de julho, via Zoom, a 

parte 1 do treinamento do curso de capacitação. 

 Este curso é composto pelas Partes 1, 2, 3 e 

facilitador/instrutor e o objetivo é que, após cada parte 

concluída, os participantes retornem aos Clubes e 

pratiquem o que aprenderam. Assim, naturalmente, 

assumirão posições de lideranças em seus Clubes, no 

Distrito e no Rotary International.

 Fiquem atentos ao Boletim Informativo Semanal 

que, em breve, serão divulgadas as datas para novas 

inscrições. Enquanto for virtual, não haverá custos.

 O 1º Fórum Interclubes do Ano 
Rotário 2021-22 foi um sucesso: 41 clubes 
anfitriões e 234 participantes. 

 Com o tema Desenvolvimento do 
Quadro Associativo, aconteceu em 13 de 
julho e contou com moderação de Paulo 
Eduardo de Barros Fonseca, Governador 
2006-07 e presidente da Comissão de 
Desenvolvimento e Manutenção do 
Quadro Associativo.

 Em 24 de julho, aconteceu a cerimônia virtual 
de instalação da ABROL-SP - Academia Brasileira 
Rotária de Letras da Cidade de São Paulo, unindo 
líderes de notório saber e afinados com a metrópole. 
Na presidência e vice-presidência, estão Samir 
Nakhle Khoury e Nahid Chicani.

 De modo geral, um dos objetivos da Acade-
mia é formar ambiente para trocas intelectuais em 
reuniões, conferências e publicações; usada tam-
bém como preservação da memória em acervos 
institucionais e de seus acadêmicos, cujos 
respectivos Patronos das Cadeiras são considera-
dos imortais pelo legado que deixaram. 





ENTREVISTA
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QUERO CONTRIBUIR PARA

DESENVOLVER E DESCOBRIR

 JOVENS TALENTOS 

 Augusto Cesar dos Santos tem 55 anos e é o Governador 2021-
22 do Distrito 4563 do Rotary International. Casado com Cecilia Keico 
Suyama dos Santos, é pai de Augusto Cesar dos Santos Junior, 33 
anos, e de Jéssica Sueko dos Santos, 30 anos. Avô de Beatriz Dias dos 
Santos, 11 anos, e Caroline Dias dos Santos, 9 anos. É um empresário 
de sucesso no seu ramo profissional - área da construção civil - e um 
rotariano dedicado às causas sociais.

 Ingressou no Rotary em 2007, a convite do irmão José Santos, 
a princípio no Rotary Club de São Paulo - Vila Carrão. Em 2009, migrou 
para o Rotary Club de Itaquaquecetuba, onde é associado até o 
presente momento. Tornou-se presidente em 2010-11, foi Instrutor 
Distrital Adjunto em 2013-14 e Governador Assistente em 2016-17.

 Para ele, ser Governador de um Distrito do Rotary International 
é o maior reconhecimento dos serviços prestados em um Clube e 
fora do âmbito dele. É também, na sua visão, uma excelente 
oportunidade de conhecer pessoas e fazer amigos, já que o distrito 
integra a todos os Rotary Clubs e seus serviços como ações, projetos 
e programa rotários, além do contato e da amizade com rotarianos 
de todo o Brasil e do mundo. “É a maior experiência que se pode ter 
dentro da nossa organização”, resume.

 O Governador Cesar nos revela suas metas: “com o Distrito, 
contribuirei para engajar o máximo possível o Colégio de 
Governadores em várias comissões e subcomissões distritais e, 
principalmente, envolvendo e incluindo os jovens do Rotaract e 
Interact. Nos Clubes, quero incentivar os companheiros a estudarem, 
entenderem, pesquisarem o quanto a instituição tem a oferecer para 
a evolução pessoal, interpessoal e individual de cada companheiro e 
o quanto os clubes podem contribuir em transformar a vida das 

Por Ligeia Stivanin

“

“



ENTREVISTA

           TUDO VALE A 
PENA QUANDO...
VOCÊ FAZ O QUE 

GOSTA!

“ “



ENTREVISTA
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pessoas menos privi legiadas em uma 
condição mais digna de se viver. Em nossa 
organização, quero contribuir para desenvol-
ver e descobrir jovens talentos, além de 
trabalhar o plano de ação promovendo as três 
prioridades do Rotary: diversidade, inclusão e 
equidade”.

 E diante da situação que estamos 
passando, como projeta a sua gestão? Calmo 
e centrado, o Governador Cesar nos relata que 
quer usar a tecnologia a favor. “De uma forma que 
melhore a minha comunicação com os presidentes e 
toda a equipe, para que se torne prática, rápida e objetiva. 
Quero incentivar para que todos usem as ferramentas 
tecnológicas que estão à nossa disposição, porém, sem 
deixar de lado o velho hábito de manter contato via 
telefone e a visita pessoal, quando for possível”, explica. 

 E quais as mudanças que teve que fazer referente 
ao que estava planejado? “Diante do cenário atual, 
nossos treinamentos foram remodelados e adaptados de 
forma virtual e com interatividade entre o Training Leader, 
o facilitador (instrutor rotário distrital) e a plenária, 
dividindo em salas. Este modelo trouxe da Assembleia 
Internacional, onde fui treinado para governador distrital 
do Rotary International, virtualmente”, comenta.

 Quando questionado sobre como estão sendo 
realizadas as reuniões e quais são as ameaças e 
oportunidades, se comparados os encontros virtuais e 
presenciais, não hesita em responder: “as reuniões estão 
adaptadas de várias maneiras. Alguns clubes fazem 
apenas reuniões virtuais, outros fazem híbridas, mes-
clando virtual e presencial. As ameaças são alguns 
companheiros que não se adaptaram a participar de 
reuniões virtuais. Aparentemente, são muito poucos. 
Porém, estamos trabalhando para que eles possam 
começar a se integrar a este novo modelo. Já as 
oportunidades são exatamente o contrário: compa-

“ “    PARA SER FELIZ, É PRECISO 
ESTAR PERTO DE QUEM 
GOSTAMOS, FAMÍLIA E 

AMIGOS, CULTIVANDO A FÉ 
CONSTANTE EM DEUS!



nheiros que andavam afastados por algum motivo, 
começaram a participar das reuniões, pois não precisam 
sair de casa. Outra oportunidade muito boa que vejo é a 
participação de companheiros de outras cidades, outros 
distritos e até outros países”. Reconhece que a pandemia 
flexibilizou as reuniões e também, trouxe boas alternativas 
de comunicação.

 E o que seria necessário para deixar o clube mais 
atraente? Governador Cesar cita o Planejamento Estra-
tégico, mencionando que os clubes devem fazer reuniões 
muito mais planejadas com conteúdo atraente e objetivo 
e respeitando horários. “A maior atração para o próprio 
clube é o envolvimento dos companheiros e da própria 
comunidade em projetos comunitários bem planejados, 
organizados e que causam impacto positivo e que 
atendam à real necessidade da comunidade”, afirma. A 
participação da família, na sua opinião, é muito 
importante também: “se a família está envolvida na 
organização as ações se potencializam muito mais”.

 Ele, claro, não deixa de citar a Fundação Rotária e 
seu papel no mundo. “A Fundação Rotária cujo lema é 
Fazer o Bem no Mundo é um dos maiores orgulhos para os 
rotarianos, pela organização e credibilidade em tudo que 
se propõem a fazer”, descreve, completando que ela 
proporciona maiores possibilidades de projetos de 
grande impacto no mundo. “É o braço do Rotary que 
concentra nosso maior recurso e se multiplica com 
parceiros para grandes projetos”, ressalta.

 Por fim, para o Governador Cesar, o Rotary do 
futuro será “muito simplificado, muito diversificado, muito 
mais ousado e muito mais jovem”. “O papel do Rotary é 
unir pessoas com os mesmos objetivo, missão, visão e 
valores, onde as pessoas fazem grandes laços de 
amizade, evoluem como seres humanos e contribuem, 
servindo para a transformação da vida das pessoas, para 
que sejam mais dignas e com menos desigualdade 
social”, finaliza. 

ENTREVISTA
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Ano Rotário 21-22
Engajamento

Maior desafio
Crescimento

Legado da gestão
Transformação

Dificuldades
Envolver

Oportunidades
Relacionamentos

Exemplos
Jesus

Melhor momento
Viagem

Uma saudade
Mãe

Felicidade
Tema da minha gestão

Lema pessoal
Servir

Orgulho
Família

Medo
Pessoas ruins

Maior conquista
Independência financeira

Defeito
Não saber dizer não

Qualidade
Humildade

Livro
O Poder do Agora

Filme
A Escalada

Paixão
Cecilia

Defina-se em uma palavra
Tranquilo

UM
A

 S
Ó

 P
A

LA
V

RA
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ADMINISTRAÇÃO
A “Comissão de Administração” dos Clubes de Rotary é a principal 
responsável pela eficácia do mesmo. Segue resumo das atribuições:

Serviços e Responsabilidades
Administrativas
 1.1 - Estatuto e Regimento Interno
 1.2 - Metas
 1.3 - Manual Procedimento + 
Código Normativo

Serviços Internos
2.1 - Protocolo
 2.2 - Tesouraria
 2.3 - Secretaria

Programas
 3.1 - Reuniões Semanais
 3.2 - Visita do Governador
 3.3 - Assembleias

Website
 4.1 - My Rotary

Comunicação
 5.1 - Boletim / Informativo / 
Matérias / Site
 5.2 - Revista Oficial

Frequência

Auxílio DQA e Monitoramento
Novos Associados
 7.1- Escolinha Rotária

Companheirismo

Planejamento Estratégico

A Comissão de Administração contribui ao bom 
funcionamento do seu clube e ao presidente 
desta Comissão cabe:

Ÿ Participar da Assembleia Distrital; 

Ÿ Planejar reuniões, assembleias e outras 
atividades do clube;

Ÿ Selecionar e preparar os membros da 
comissão;

Ÿ Enviar comunicados aos associados;

Ÿ Formar subcomissões, conforme necessário; 

Ÿ Facilitar interações sociais entre os 
associados; 

Ÿ Reunir-se regularmente e planejar 
atividades;

Ÿ Monitorar o comparecimento;

Ÿ Estabelecer as metas da comissão, de modo 
a facilitar o alcance das metas do clube para 
o ano, e monitorar seu progresso;

Ÿ Manter o website e os sites de mídia social do 
clube atualizados;

Ÿ Administrar o orçamento juntamente com o 
tesoureiro;

Ÿ Colaborar com as outras comissões do clube 
e com a comissão distrital nas atividades ou 
iniciativas interclubes;

Ÿ Relatar as atividades e o progresso da 
comissão ao presidente, ao conselho diretor 
e aos associados.

Ronald D'Elia
Governador 2007-08 e Presidente da 
Comissão Distrital de Administração



COMISSÃO
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DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO
DO QUADRO ASSOCIATIVO
 Iniciamos mais um ano rotário e o Rotary, 
em todo mundo, renova suas expectativas, 
sempre procurando acompanhar as mudanças 
do mundo, porém, sem perder sua essência. 
Quando buscamos uma visão histórica e holística 
da nossa organização contatamos que, ao longo 
de seus 116 anos, o Rotary manteve intacta sua 
coluna mestra, baseado que está em seu 
objetivo, princípios e valores. Foi, é e será com 
base nesta coluna que o Rotary criou, sedimentou 
e manterá sua importância na sua comunidade e 
no mundo, enquanto a organização humanitária 
mais relevante do planeta. 

 Mas quem é o Rotary?  Ora, somos nós, 
o(a)s Rotariano(a)s, que dão vida a nossa 
organização. Daí a importância de todos tenham 
um olhar mais apurado em relação ao desenvol-
vimento do quadro associativo, pois, reitero, o 
Rotary somos nós. É por isso que buscamos 
líderes que compreendam que o importa no 
Rotary são as virtudes, os talentos, o caráter, a 
capacidade do ser humano, da pessoa que ao 
exercer sua liderança entra em ação e ajuda a 
criar mudanças duradouras na comunidade. 
Havendo essa compreensão, teremos todas as 
condições para seguir desenvolvendo o Rotary 
com o ingresso de novos associados e com a 
fundação de novos clubes, lembrando sempre 
que mais associado(a)s são mais pessoas que se 
unem, que trocam ideias e que entram em ação! É 
nessa troca que o Rotary, há mais de um século, 
por meio da ação dos rotarianos, constrói pontes, 
une pessoas e povos sem qualquer tipo de 
distinção – e tem ajudado a construir um mundo 
mais justo e perfeito.

 No Rotary, nada é mais importante que os 
rotarianos, pois são eles que dão vida à 

organização pela difusão do legado da ética e, 
sobretudo, fomentando e estimulando o ideal de 
servir. Lembremos sempre que o Rotary somos 
nós e que este ainda é o nosso maior e melhor 
patrimônio.

 Vamos Servir para Transformar Vidas 
fortalecendo o quadro associativo do nosso 
Clube, mesmo porque, como disse nosso 
Presidente Sehkar Mehta, servir é o aluguel que 
pago pelo espaço que ocupo no planeta!

Paulo Eduardo
de Barros Fonseca

Governador 2006-07 e Presidente
da Comissão Distrital de DQA

METAS DISTRITAIS 
•  que todos os Clubes sejam eficazes em 

relação ao DQA:  manter e aumentar o 
Quadro Associativo; 

• buscar que todos os Clubes do Distrito 
tenham, no mínimo, 20 associados em seus 
quadros; 

• os clubes com 20  ou mais associados 
desenvolvam, no mínimo,  01 novo associado; 

• difundir os aspectos de flexibilidade, 
diversidade e inclusão; 

• buscar a associação de líderes jovens e 
mulheres, bem como a dupla associação de 
Rotaractianos; 

• implementar o Elevate Rotaract; e 

• fundar 22  clubes satélites, 01  para cada 
região/ área do Distrito.
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 Em 1917, na Convenção de Rotary International, o então 
presidente de RI Arch Klump teve a ideia de abrir um fundo de 
dotações com o objetivo de “fazer o bem no mundo”. A primeira 
doação recebida e realizada pelo seu criador no valor de 
US$26,50 deu início a essa grandiosa organização que tornou-
se, em 1928, a Fundação Rotária. Graças à visão de Arch Klump, 
temos hoje uma entidade respeitada que serve como 
referência mundial em serviços humanitários por meio da 
capacitação de rotarianos, dedicados, comprometidos e 
generosos do mundo inteiro, para que promovam a paz e a 
compreensão mundial, apoiando projetos e desenvolvendo 
iniciativas de melhorias da saúde, do meio ambiente, da 
educação e do combate à pobreza.

 A cada projeto concluído, estamos tornando o mundo 
um lugar melhor, mas quero destacar apenas um entre os 
milhões realizados: a nossa luta contra a pólio. Iniciada em 1979, 
quando nos propusemos a imunizar seis milhões de crianças 
nas Filipinas, projeto ambicioso, foi um sucesso, tanto assim 
que, em 1985, iniciamos a campanha Pólio Plus visando a 
erradicação da poliomielite no mundo. Fizemos um incrível 
progresso: em 1988, a doença assolava 125 nações; hoje, 
apenas dois países continuam endêmicos e o nosso compro-
misso perdura. 

 Há mais de 100 anos, a Fundação Rotária - através dos  
mais de 36 mil clubes espalhados pelo mundo - realizam 
projetos de relevância, tendo investido mais de US$4.500 
bilhões em iniciativas sustentáveis e de grande impacto, 
solucionando problemas e transformando a vida de pessoas e 
do mundo inteiro. 

 Faça a sua doação e trabalhe para a arrecadação de 
fundos para a Fundação Rotária e tenha certeza de que esses 
recursos serão muito bem gerenciados, tanto que, pelo 11º ano 
consecutivo, recebemos da Charity Navigator - uma 
avaliadora independente de entidades beneficentes - a maior 
pontuação outorgada pela entidade. Lembrem-se: sem 
recursos, nenhum projeto pode ser desenvolvido e realizado.

Renato Figueiredo
Governador 2006-07 e Presidente da Comissão Distrital de Fundação Rotária

FUNDAÇÃO
ROTÁRIA

COMISSÃO

Paz e prevenção/
resolução de conflitos

Prevenção e
tratamento de doenças

Recursos hídricos e saneamento

Saúde materno-infantil

Educação básica e alfabetização

Desenvolvimento econômico
e comunitário

Meio Ambiente

ÁREAS DE 
ENFOQUE
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JUVENTUDE
 Em uma gestão que terminou com grandes 
conquistas e projetos realizados pelos Interactia-
nos do Distrito 4563, precisamos continuar mos-
trando a força deste programa estruturado que 
envolve jovens de 12 a 18 anos. 

 Você sabia que 93,5% deles entram para o 
Interact para realizar projetos pela sua comunida-
de? Os dados foram extraídos do Senso Distrital 
Interactiano e mostram que os jovens já chegam 
com o espírito do voluntariado. Por isso, não 
podemos deixar que esta oportunidade se perca 
em nossa organização, já que temos como um de 
nossos princípios realizar projetos em prol da 
comunidade local. Com a capacidade inerente de 
um jovem, podemos aproveitar toda a capacidade 
e todos os recursos que o Rotary International 
oferece para termos uma sucessão capacitada e 
com conhecimento, para nossa organização. 

 Para esta gestão que se inicia, o desejo dos 
nossos interactianos é que as realizações possam 
ser contínuas e, por isso, não interromperam as 
ações que já estavam sendo desenvolvidas. E estão 
vindo com mais novidades, para tornar o programa 
ainda mais interessante e dinâmico.

O Representante Distrital de Interact 
Guilherme Costa, deixa aqui um recado e 

apresenta a primeira ação da 
Representação Distrital para a Gestão 

2021-22

Olá, rotarianos! Meu nome é Guilherme 
Costa, sou Representante Distrital de 
Interact e, a convite do Ricardo Kano, 

venho apresentar para vocês uma 
iniciativa da Representação Distrital que 

tem como principal objetivo ajudar a 
todos a entender melhor o nosso 

trabalho! Com esse intuito, lançamos dois 
guias logo no início desta gestão! O 
primeiro conta com o planejamento 

distrital, metas, composição da equipe, 
dicas e muito mais! Já o segundo tem 
como objetivo trazer aos interactianos 

conhecimento sobre a Fundação Rotaria, 
visto que esse será o primeiro ano rotário 
em que trabalharemos em nível distrital 
com ela! Ambos podem ser encontrados 

no nosso drive e nas nossas redes sociais!

Ricardo Kano
Presidente da Comissão Distrital de Serviços à Juventude

COMISSÃO
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COMISSÃO

SERVIÇOS HUMANITÁRIOS
Comissão de Projetos de Saúde informa
Doação de córneas: A comissão entregou ao 
Hospital São Paulo, 3 caixas contendo 12 
frascos de conservantes de insumos para 
conservação de córneas e escleróticas cada. 
Os produtos vieram da Itália, adquiridos por 
projeto de venda de camisas de futebol 
autografadas, e irão permitir a possibilidade 
de 36 transplantes para pacientes que estão 
na fila há um ano e também a utilização de 
escleróticas em vários casos.

Programa Hepatite zero: A Secretaria da 
Saúde precisa liberar a vacinação para, 
então, realização dos testes que já estão 
acertados com o Ministério da Saúde. A ideia é 
fazer testagem em diversas regiões do país e, 
no nosso Distrito, serão 300 mil testes.

Programa de doação de sangue: Vamos 
aguardar, primeiro, a vacinação. Depois, o 
Sindicato dos Síndicos indicará alguns 
condomínios para facilitar a doação. Deste 
modo, o doador não precisará sair de casa.

Comissão de Projetos Educacionais informa
Nas escolas que já retornaram as atividades, 
a comissão recomenda a aplicação do 
PROERD, além de outras ações recomenda-
das na Cartilha distribuída aos Clubes.

 A  Comissão de Serviços Profissionais
recomenda que, em cada projeto ou 
ação realizada, divulgar a Prova 
Quádrupla e,  ainda,  convidar os 
participantes não-rotarianos para 
proferirem uma palestra a respeito em 
r e u n i ã o  o r d i n á r i a  d o  c l u b e .  A s 
homenagens profissionais mês a mês 
continuam sendo uma boa prática para 
estimular a melhora da ética na 
profissão. Estas são ações de imagem 
pública e DQA.

A  Comissão de Serviços Internacionais
recomenda que o Rotary Club deve 
divulgar projetos/ ações para clubes do 
exterior, como forma de manter uma 
aproximação ou até firmar uma 
parceria de clube irmão, por exemplo. 
Futuramente, esse Rotary Club poderá 
ser o parceiro internacional para 
possíveis projetos de Subsídios Globais.

A  recomenda que Comissão de NRDC
para cada ação planejada, avaliar a 
possibilidade de envolver a comuni-
dade e implantar um Núcleo Rotary de 
Desenvolvimento Comunitário (NRDC). Claudio Moyses

Governador 2013-14 e Presidente da
Comissão Distrital de Serviços Humanitários
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PESSOAS EM DESTAQUE

DEIXOU SAUDADES

Antonio José da Costa
(24/08/1935 - 04/07/2021)

 E le  era V ice-Pres idente do 
Conselho Superior da Fundação de 
Rotarianos de São Paulo desde 1993 e 
Presidente do Comitê Jurídico e de 
Compliance desde 2008. Com muito 
zelo, comprometimento e competência 
se dedicava em prol da instituição e 
suas mantidas. Trabalhando pelo ideal 
de servir, foi Presidente do Rotary Club de 
São Paulo - Alto da Mooca em 1972-73 e 
1973-74, Governador do Distrito 461 em 
1987-88 e, posteriormente, em 2013-14 
pelo Distrito 4430, atual 4563.

Na Câmara Municipal de São Paulo, 
onde teve grande atuação, conseguiu a 
instituição do Dia do Rotary que é 
celebrado todos os anos na Câmara em 
23 de fevereiro, data da fundação do 
Rotary International.

Ocupava a cadeira nº 14 na Academia 
Brasileira Rotária de Letras da Cidade de 
São Paulo, cujo patrono é Paulo Viriato 
Corrêa da Costa.

Era Mestre e Doutor em Direito pela PUC 
de São Paulo, tendo sido Procurador 
Jurídico, Professor Universitário e 
Conselheiro do Instituto de Advogados 
de São Paulo, além de ocupar a cadeira 
nº 2 como membro da Academia 
Paulista de Direito.

Exímio orador, líder nato e cidadão 
exemplar, além de um grande amigo, 
certamente suas obras, dignas de toda 
admiração e louvor, estarão eternizadas 
em nossa memória.

Colaboração de Nahid Chicani 
Presidente da Fundação de 

Rotarianos de São Paulo 



RELATÓRIO

RC Aruja Sul
RC Barueri
RC Barueri - Alphaville
RC Barueri - Centro Comercial - Alphaville
RC Barueri - Empresarial
RC Barueri - Tamboré
RC Carapicuíba
RC Cotia - Caucaia do Alto
RC Cotia - Centro
RC Cotia - Granja Viana
RC Cotia - Granja Viana - Empresarial
RC Cotia - Mulheres Empreendedoras
RC Embu  
RC Ferraz de Vasconcelos
RC Guarulhos
RC Guarulhos - Aeroporto
RC Guarulhos - Norte Centenário
RC Guarulhos - Sul
RC Guarulhos - Vila Galvão
RC Iguape 
RC Ilha Comprida 
RC Itapecerica da Serra 
RC Itapevi
RC Itaquaquecetuba
RC Itaquaquecetuba - Pinheirinho
RC Jandira -Santana de Parnaíba-Aldeia da Serra
RC Juquitiba
RC Mairiporã
RC Mogi das Cruzes
RC Mogi das Cruzes - Oeste
RC Osasco 
RC Pariquera-Açu Imigrantes 
RC Poá
RC Registro
RC Registro Ouro
RC Santa Isabel - Centenário
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

38
14
45
13
16
16
16
9
11
16
12
10
6
18
36
10
13
36
28
6
11
7
8

29
15
12
16
18
34
15
47
8
11
32
35
6

68
30
11
13
20
14
15
23
35
20
9
23

2.143,46
1.947,86
5.361,06
408,59
276,89

1.080,45
503,89
1.161,72
462,25
1.527,47
286,29

1.358,40
265,10
411,15

2.336,75
368,49
1.128,47
5.857,19
3.736,57

0,00
70,23

356,63
134,20

5.294,46
595,93
644,03
423,34
3.101,43

3.958,86
485,82

7.503,39
230,16
654,04
1.078,50
5.068,89

201,71
7.909,35
3.145,28
230,55
1.069,12
432,61

2.924,26
1.008,05
3.628,22
10.341,58

213,73
408,45
4.196,71

267,93
139,13
119,13
31,43
17,31

67,53
31,49

129,08
42,02
95,47
23,86
135,84
44,18
22,84
64,91
36,85
86,81
162,70
133,45
0,00
6,38

50,95
16,78

182,57
39,73
53,67
26,46
172,30
116,44
32,39
159,65
28,77
59,46
33,70
144,83
33,62
116,31

104,84
20,96
82,24
21,63

208,88
67,20
157,75
295,47
10,69
45,38
182,47

CLUBES

30 
15 
45 
12 
18 
14 
17 
9 
12 
13 
8 
14 
9 
17 
33 
11 
14 
39 
32 
0 
0 
13 
8 
31 
12 
13 
16 
21 
33 
12 
49 
7 
15 
30 
31 
6 

75 
35 
11 
13 
14 
17 
14 
24 
31 
14 
9 

24 

(8)
1 
0 

(1)
2 

(2)
1 
0 
1 

(3)
(4)
4 
3 

(1)
(3)

1 
1 
3 
4 

(6)
(11)
6 
0 
2 

(3)
1 
0 
3 

(1)
(3)
2 

(1)
4 

(2)
(4)
0 
7 
5 
0 
0 

(6)
3 

(1)
1 

(4)
(6)
0 
1 

8
4
7
7
4
0
2
0
11
0
2
4
3
0
1
1
1
3
8
0
0
8
0
4
4
3
0
3
1
0
6
1
4
2
0
3
15
6
2
0
14
7
0
2
0
3
6
3

16 
3 
7 
8 
2 
2 
1 
0 
10 
3 
6 
0 
0 
1 
4 
0 
0 
0 
4 
6 
11 
2 
0 
2 
7 
2 
0 
0 
2 
3 
4 
2 
0 
4 
4 
3 
8 
1 
2 
0 

20 
4 
1 
1 
4 
9 
6 
2 
 

143%

68%

7500%
55%
88%
70%
80%
80%

64%
48%
40%
81%
90%
100%
88%
82%

63%
82%
80%

89%
78%
66%
70%
85%
83%
73%
88%

70%
79%

80%
100%
86%
65%

100%
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TOTAL DE ASSOCIADOS

01/07/2020

30/06/2021 AUMENTO 
OU PERDA

REAL ENTRADA
SAÍDA

NÚM
ER

O D
E

REU
NIÕ

ES
FR

EQ
UÊN

CIA

1
Não enviado
3
Não enviado
3
4
5
2
4
4
Não enviado
4
3
4
4
4
4
4
5
Encerrado
Encerrado
Não enviado
Não enviado
3
5
4
Não enviado
5
3
2
5
3
5
4
5
Não enviado
4
4
Não enviado
Não enviado
Não enviado
4
4
5
4
Não enviado
Não enviado
4 

FUNDAÇÃO ROTÁRIA

REALIZADO
2020-21  US$

REALIZADO
PER CAPITA US$

Número de associados em 01/07/2020: 1.886
Número de associados em 30/06/2021: 1.793
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RELATÓRIO

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 Jardim São Paulo 
RCSP Lapa
RCSP Leste
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
RCSP Pinheiros
RCSP Pirituba
RCSP Santana 
RCSP São Mateus
RCSP São Miguel Paulista
RCSP Sapopemba - Vila Industrial
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 Online do Distrito 4430
Rotary E-Club Cotia - Granja Vianna - Inspiração
Rotary E-Club Satélite Mogi das Cruzes - Conexão  

23
19
14
18
28
16
9
9
19
27
18
33
2
31
20
33
15
21
16
12
16
55
11
31
11

20
20
19
15
0

23
9
4
13
36
15
33
24
14
14
48
18
11
12
21
8
0
0

4.020,39
2.320,71
1.358,18
1.427,06
7.167,83
885,44
166,78
545,56
706,58
2.316,29
1.568,88
3.849,20
202,77

6.278,74
654,33

520.726,06
3.592,39

142,13
1.526,43
1.784,68
2.485,33
10.056,72

252,10
6.080,93

117,36
1.751,98
784,86
2.215,88
3.544,15

90,70
2.850,01
258,37
31,28

2.572,80
1.089,76
3.659,89
17.171,39
3.897,98
779,03

5.785,66
7.028,98
359,35
327,77
253,63
994,56
371,42
382,66

0,00

174,80
122,14
97,01
79,28

255,99
55,34
18,53
60,62
37,19
85,79
87,16
116,64
101,39

202,54
32,72

15.779,58
239,49

6,77
95,40
148,72
155,33
182,85
22,92
196,16
10,67
87,60
39,24
116,63
236,28
69,04
123,91
28,71
7,82

197,91
30,27

243,99
520,35
84,96
55,65
413,26
146,44
19,96
29,80
21,14

47,36
46,43
0,00
0,00

23 
16 
20 
17 
34 
14 
9 
13 
18 
31 
26 
29 
0 

28 
0 

40 
16 
8 
14 
13 
20 
46 
11 

29 
7 
18 
20 
17 
19 
0 

20 
10 
0 
18 
31 
24 
34 
23 
15 
14 
39 
16 
12
13 
13 
12 
19 
8 

0 
(3)
6 

(1)
6 

(2)
0 
4 

(1)
4 
8 

(4)
(2)
(3)

(20)
7 
1 

(13)
(2)

1 
4 

(9)
0 

(2)
(4)
(2)
0 

(2)
4 
0 

(3)
1 

(4)
5 

(5)
9 
1 

(1)
1 
0 

(9)
(2)

1 
1 

(8)
4 
19 
8 

3
0
7
0
7
0
4
4
0
9
14
4
0
0
0
9
1
4
0
3
5
1
1
0
2
1
5
0
5
0
8
1
1
6
8
9
2
1
1
0
3
0
2 
3
7
5

23
8

3 
3 
1 
1 
1 
2 
4 
0 
1 
5 
6 
8 
2 
3 

20 
2 
0 
17 
2 
2 
1 

10 
1 
2 
6 
3 
5 
2 
1 
0 
11 
0 
5 
1 

13 
0 
1 
2 
0 
0 
12 
2 
1
2 
15 
1 
4 
0 
 

60%

100%
82%
85%
75%

63%
90%
77%

37%

75%

41%
85%
70%
100%
80%
80%
71%
85%
67%
50%
69%
85%
71%
85%

65%

72%
87%

96%
65%
81%
80%
52%
97%
83%
85%
79%
80%
52%
78%

4
Não enviado
2
2
2
2
Não enviado
3
3
5
Não enviado
5
Encerrado
5
Encerrado
5
4
5
5
2
4
4
2
5
2
4
5
5
5
Encerrado
4
Não enviado
Encerrado
4
4
Não enviado
2
5
4
5
2
5
3 
4
2
2
3
3
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E
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NIÕ
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UÊN

CIA FUNDAÇÃO ROTÁRIA

REALIZADO
2020-21  US$

REALIZADO
PER CAPITA US$

Doações a Fundação Rotária em 2020-21: US$ 154.856,92
Doações a Fundação Rotária per capita: US$ 5.827,17
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NOVOS ASSOCIADOS
 O Distrito dá as boas-vindas aos companheiros: 

BAIXA DE ASSOCIADOS
 O Distrito lamenta a saída dos seguintes companheiros: 

Carlos Oswaldo Balije
RC de Cotia - Mulheres 

Empreendedoras

Ariana de Souza Araujo
RC de Guarulhos - Norte Centenário 

Claudio Jacinto Bueno Pereira 

Daiane Daumichen Antiório

Jonatas Lucena Pereira    
RC de Osasco

Cesar Rodrigues  Nascimento

Solange Pedroso 
RCSP Aclimação

Eduardo Cardoso dos Santos 

Luciano Souza de Oliveira

Luiz José da Silva

Odair Libanor  

Mario Apº Scaccabarozzi  

Paulo Hidemi Iqueuti  
RCSP Aricanduva

Davi Santos Pillon

Irene Ribeiro Soares Golia

Luis Fernando Vilela 

Vitório Tomaz 
RCSP Butantã

Angela Tamiko Hirata  
RCSP Liberdade

Guilherme Giachero  

Eduardo Bezerra  
RCSP Morumbi

Wilson Pinheiro de Oliveira
RCSP Penha

Elaine Leite Casa Vechia
RCSP Vila Alpina

Emerson Damião Simão

Wagner B. do Nascimento
RC de Arujá-Sul

Ligeia Benicia A. Stivanin  
RC de Cotia - Granja Viana 

Henrique Ferreira Junior  

Luiz Antonio Costa Cabral 
RC de Guarulhos - Vila Galvão 

Sergio Ricardo Gromik 
RC de Mogi das Cruzes - Oeste  

Geraldo Luiz Lopes Batista

Sueli Lourenço A. de Oliveira
Rotary E-Club do Distrito 4430 

Márcia Dario   
Rotary E-Club On Line do Distrito 4430

Márcia Maria D. Juren  
RCSP Alto da Lapa

Antonio José da Costa 

Marco Antonio L. Petkovic
RCSP Alto da Mooca

Claudio Carvalho
RCSP Moema - Índia 

Cesar Hipólito Pereira
RCSP Norte

Francisco Euclides Feijão
RCSP Penha

Alberto Romão da Silva  

Rita de Cássia Leoncio
RCSP São Mateus   

Ronald Von Zimmermann
RCSP Sumaré   

Francisco Elismar S. de Souza

Francisco Soares de Souza  

Luiz Augusto Marques 
RCSP Tatuapé 

Fabio Volante 
RCSP Vila Carrão

Paulo Cesar Massaini  

Bruno de Mello Chave Stella  

Marcos Angelis  

Marcio Eduardo Peloso 
RCSP Vila Maria 


