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ação

Sou mãe de três ex-intercambistas e avó de uma neta que, hoje, 

está vivendo essa experiência na Suécia e somado aos anos 

dedicados ao RYE - Rotary Youth Exchange, falo com toda 

convicção: este é o melhor programa estruturado de Rotary. Espero 

que muitos jovens tenham a felicidade e a oportunidade que meus 

�lhos tiveram e que foi fundamental na transformação da vida deles, 

tornando-os cidadãos do mundo, líderes, pro�ssionais bem-

sucedidos e pessoas do bem.

Por isso, uma notícia tornou outubro ainda mais especial: o Distrito 

4563 retomou, o�cialmente, o Intercâmbio de Jovens e realizou seu 

primeiro grande evento presencial com os inbounds! Entre 7 e 9 de 

outubro, tive o privilégio de acompanhar, junto de toda a 

competente equipe distrital responsável pelo programa, a imersão 

destes jovens e foi de uma emoção ímpar. Estou como Youth 

Protection O�cer, uma responsabilidade muito grande para com a 

saúde, a segurança e o bem-estar do jovem. Nas próximas páginas, 

você poderá ler um resumo destes três dias dedicados à juventude. 

Trabalhar com os intercambistas é uma atribuição que o governador 

distrital, o responsável legal pelo RYE, nos dá. Precisamos nos 

atualizar no Rotary International, participar dos eventos do 

programa no Brasil e no mundo para fazer conexões, envolver-nos 

com os jovens, para fazer do ano da vida deles como intercambistas 

o melhor de suas vidas. Não é simplesmente uma função, é muito 

mais que isto. Tem que ter propósito de vida e, acima de tudo, amar 

os jovens e desejar a eles o melhor!

Em outubro, nós reforçamos nosso compromisso em erradicar a 

poliomielite e fomos, mais uma vez, o país campeão em ações em 

favor da campanha End Polio Now. Os clubes continuaram 

impactando vidas e já temos contabilizadas mais de 221 mil pessoas 

transformadas de alguma maneira pelas ações do Rotary.

Muito bem organizado pela equipe capitaneada pela Persia, esposa 

do Governador Joaquim, o Distrito realizou ainda um Seminário 

dedicado ao tema escolhido pela nossa presidente do Rotary 

Internacional, Jennifer Jones, para sua gestão: Diversidade, 

Equidade e Inclusão. Palavras de Ricardo Kano, da Comissão 

Distrital do DEI, sobre o evento: “�cou uma lição importante: esse 

assunto precisa de mais espaço e continuidade, para que todos 

possam se sentir abraçados e acolhidos em nossa organização. E 

principalmente, é preciso ter respeito, com tudo e todos. Só desta 

maneira, criaremos uma sociedade mais diversi�cada, inclusiva e 

igualitária”.

E em sua mensagem, o governador reforça: “Diversidade, equidade 

e inclusão não são mais chavões corporativos. São lembretes 

importantes de que precisamos entender e abraçar nossas 

diferenças, fornecer oportunidades equitativas para o próximo e 

aceitar uns aos outros exatamente como somos. Para o Rotary, 

essas palavras signi�cam garantir que nossos clubes, reuniões e 

eventos sejam lugares onde os participantes possam falar aberta e 

respeitosamente e onde todos devem se sentir bem-vindos. Elas 

indicam a necessidade de removermos barreiras à admissão e ao 

alcance do sucesso, abrindo as portas para a inclusão”.

Mais uma vez, reitero para que você aproveite as informações desta 

publicação, feita com muito esmero pela equipe, para imaginar 

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



NOVA ARMA CONTRA A PÓLIO

Vacina modi�cada descortina a 

possibilidade da erradicação da pólio 

estar mais próxima do que nunca

Os participantes do estudo da vacina nOPV2 se isolaram do mundo 

exterior durante o con�namento de 28 dias no conjunto de 

contêineres modulados, chamado de Poliopolis, na Antuérpia. 

 Em meados de 2017, dois grupos de 15 estra-

nhos viveram juntos por 28 dias, cada um numa insta-

lação modular de contêineres montada no estaciona-

mento do Hospital Universitário da Antuérpia, na 

Bélgica. Este foi um experimento clínico da mais 

recente arma na batalha contra a poliomielite — a 

vacina reprojetada chamada nova vacina oral contra a 

pólio tipo 2, ou nOPV2. 

 O objetivo do estudo foi avaliar se a fórmula 

alterada da vacina, que foi o primeiro grande aprimora-

mento vacinal contra a poliomielite em cerca de seis 

décadas, poderia acabar com os surtos do vírus da 

pólio derivados da vacina circulante, também 

conhecido como variante do poliovírus. A sua 

ocorrência é rara, mas pode acontecer quando o vírus 

vivo e enfraquecido, contido na vacina oral contra a 

poliomielite, passa a circular em áreas com baixa 

cobertura vacinal e acaba assumindo a forma virulenta, 

que pode infectar quem não esteja totalmente 

imunizado.

  “Parece muito promissor, e que as coisas estão 

acontecendo como deveriam, ou seja, conseguir a 

indução da imunidade na população, interrupção da 

transmissão e redução do risco de surtos”, esclarece 

Ananda Bandyopadhyay, vice-diretora da equipe 

antipólio da Fundação Gates, que �nanciou e liderou o 

esforço.

 Em novembro de 2020, a nOPV2 foi listada 

como a primeira vacina de uso emergencial pela OMS, 

sendo lançada em março de 2021 na Nigéria e na 

Libéria. Até o primeiro semestre de 2022, mais de 370 

milhões de doses foram ministradas em mais de 20 

países.

 A nova vacina, por si só, não resolve tudo. Ela 

não conseguirá interromper a transmissão se as 

campanhas de imunização não cobrirem cerca de 90% 

das crianças de uma determinada região. Os trabalha-

dores das campanhas sabem que a integração do 

combate à pólio a outras necessidades comunitárias é 

fundamental para ganhar a con�ança das pessoas 

locais. Isso é crucial porque o baixo índice de imuniza-

ção continua sendo um obstáculo e facilitador para que 

os casos de pólio causados por uma variante passem a 

viajar até aparecerem em países onde a doença não é 

vista há décadas. 

por Jason Keyser, revista Rotary
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Em agosto, tive o orgulho de visitar o Paquistão e ressaltar a 

principal meta do Rotary: a erradicação da pólio. Foi também uma 

tremenda oportunidade para dar destaque às pro�ssionais de 

saúde que estão desempenhando um papel fundamental na 

proteção das crianças contra a doença, que pode ser prevenida 

pela vacina. Neste mês, ao celebrarmos o Dia Mundial de Combate 

à Pólio, estamos enfatizando nosso trabalho de mais de 30 anos 

para liderar a primeira campanha global de erradicação, assim 

como nosso sucesso na formação de parcerias capazes de 

alcançar essa enorme meta. Todos sabemos que esta é uma das 

iniciativas de saúde global mais ambiciosas da história, e que 

reduzimos os casos de poliomielite em mais de 99,9% 

mundialmente. O Paquistão continua sendo um dos dois únicos 

países onde o vírus selvagem da pólio continua circulando (o outro 

é o seu vizinho, Afeganistão). Pude testemunhar e participar de 

atividades de vacinação no Paquistão e, logo depois que vim 

embora, houve uma campanha monumental de imunização em 

todo o país, focada em 43 milhões de crianças com menos de 5 

anos. Vi o incrível trabalho que os associados do Rotary estão 

fazendo localmente. Mais de 60% dos vacinadores no Paquistão 

são mulheres, e elas estão fazendo um trabalho incrível em termos 

de convencer e ganhar a con�ança das mães para que vacinem 

seus �lhos. Ao ver tudo isso em primeira mão, pude con�rmar que 

o desejo de acabar com a pólio existe em todo o mundo rotário, e 

estou con�ante de que temos a estratégia certa. Os meios de 

comunicação paquistaneses também deram grande apoio aos 

nossos esforços, e isso tem feito a diferença. Neste mês, durante a 

Cúpula Mundial da Saúde, em Berlim, haverá um momento em que 

diferentes países assumirão o compromisso de destinar recursos 

adicionais para �nanciar as iniciativas mais urgentes de 

erradicação. Agora, cabe a nós fazermos a nossa parte e 

arrecadarmos US$ 50 milhões neste ano para obter a equiparação 

integral de 2:1 da Fundação Bill e & Melinda Gates. Há grande razão 

para mantermos nosso otimismo com relação à pólio, apesar de 

alguns novos acontecimentos alarmantes que aumentam os 

riscos. Nos últimos meses, novos surtos de pólio ocorreram em 

Israel, no Reino Unido e, mais recentemente, na região de Nova 

York, nos Estados Unidos. Essas histórias são assustadoras, mas, 

em todos os casos, a resposta é clara: as vacinas funcionam. E, se 

a pólio estiver se alastrando, precisamos garantir que as pessoas 

em maior risco estejam com sua vacinação em dia. Acima de tudo, 

precisamos erradicar esse vírus agora. Se a pólio existir em 

qualquer lugar, ela poderá se espalhar por toda parte. O que vi no 

Paquistão me convenceu de que podemos e devemos terminar o 

trabalho, mas isso só acontecerá se continuarmos comprometidos 

com uma estratégia que esteja funcionando, dando o nosso apoio 

com todos os recursos necessários. Por meio do nosso 

compromisso, generosidade e pura determinação, iremos eliminar 

a pólio. 

Jennifer Jones

Presidente 2022-23 do Rotary International

Por meio do 

nosso 

compromisso, 

generosidade e 

pura 

determinação, 

iremos eliminar 

a pólio. 

Colocando a pólio em evidência
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O bem como princípio imutável

Nestes tempos, é cada vez mais comum que as pessoas 

morram não porque sofrem de uma doença, e sim de 

cansaço, porque são vencidas pelo infortúnio, abandonadas 

pela esperança e invadidas pela inquietação. Tragédia que 

nem todos conseguem suportar em dias que se tornam, 

sem trégua, fatídicos, diante do olhar despreocupado de 

sociedades indolentes e pouco solidárias. Há pouco tempo, 

o escritor peruano Alfonso Cueto nos lembrou que a 

inesquecível Sônia, personagem de Anton Tchekhov, diz: “O 

que podemos fazer? Temos que viver nossas vidas”. Nós 

rotarianos não pensamos como a Sônia. Acreditamos 

�rmemente que “viver nossas vidas” leva à realização de 

ações e obras que defendem a dignidade humana e, por 

meio do serviço voluntário, aliviamos o cansaço daqueles 

que precisam de uma mão solidária para sonhar, para 

acreditar, para viver. O Rotary, primeira organização de 

ajuda humanitária com a qual o mundo conta, trabalha pela 

educação, pela saúde e pelo desenvolvimento das 

comunidades, na certeza de que trilhamos o caminho que 

contribui para a equidade e a inclusão diante da paz 

positiva. Sendo uma luz de esperança e fazendo o bem 

como princípio imutável, o que constitui o selo indelével da 

nossa marca.

Julio César Silva-Santisteban Ojeda

Ddiretor 2021/23 do Rotary International

O Rotary trabalha 

pela educação, 

pela saúde e pelo 

desenvolvimento 

das comunidades, 

na certeza de que 

trilhamos o 

caminho que 

contribui para a 

equidade e a 

inclusão diante da 

paz positiva.
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Joaquim Flávio de Moraes Filho

Governador 2022-23 do Distrito 4563

Nossa 

capacidade de 

adaptação é a 

chave para 

fortalecermos o 

futuro do Rotary.

A paz que almejamos
Paz! Este é o tema central de nossa organização e também é o 

deste ano rotário. Em nossa música escolhida para tema deste 

ano, John Lennon diz “imagine todas as pessoas vivendo a vida em 

paz”. E Santo Agostinho - todos sabem que eu tenho admiração 

pelos seus pensamentos - fala: “a paz é a tranquilidade da ordem 

de todas as coisas (tranquilitas ordinis)”. De posse destas re�exões, 

o que signi�ca a paz para nós rotarianos? Nas visitas o�ciais, 

tenho dito: quando eu recebi o distintivo da nossa organização, eu 

imaginei que estaria dando passos signi�cativos em direção a esta 

minha vontade de mostrar ao mundo que é possível vivermos em 

paz. Adentrando no Rotary, me trouxe naquele dia (e continuo 

perseguindo até os dias de hoje) a sensação que estou ajudando 

esta organização atingir seu objetivo, como missão. Santo 

Agostinho diz que a paz é a tranquilidade da ordem. Diante deste 

ponto de vista, será que a fome é tranquilidade? Sabemos que não! 

Do mesmo modo, encaro que o analfabetismo trabalha contra a 

paz. Quando nós, rotarianos, elaboramos projetos de educação, 

seja básica ou técnica, estamos trabalhando para a manutenção da 

paz. Assim, seguimos quando empregamos esforços do nosso 

quadro associativo em todas as áreas de enfoque da nossa 

organização, a meta �nal de tudo que fazemos é objetivando a paz. 

Desde o ano passado, demos mais um passo importante para 

chegarmos ao mundo que imaginamos, quando começamos a 

empoderar meninas. E neste ano, expandimos este conceito 

mostrando que é fundamental aumentarmos o conceito de 

pertencimento das pessoas e a inclusão dos diversos, trabalhando 

a equidade entre as necessidades de cada indivíduo. Eu faço uma 

analogia para facilitar a compreensão: a diversidade é o ponto do 

qual saímos para uma viagem, a equidade é a estrada pela qual 

devemos seguir para chegarmos ao destino, que é a inclusão. (...) 

Diversidade, equidade e inclusão não são mais chavões 

corporativos. São lembretes importantes de que precisamos 

entender e abraçar nossas diferenças, fornecer oportunidades 

equitativas para o próximo e aceitar uns aos outros exatamente 

como somos. Para o Rotary, essas palavras signi�cam garantir que 

nossos clubes, reuniões e eventos sejam lugares onde os 

participantes possam falar aberta e respeitosamente e onde todos 

devem se sentir bem-vindos. Elas indicam a necessidade de 

removermos barreiras à admissão e ao alcance do sucesso, 

abrindo as portas para a inclusão. (...)  Nós queremos ser um 

re�exo das comunidades em que vivemos e a que servimos. (...) 

Convide líderes comunitários, empresários e in�uenciadores de 

grupos sub-representados em seu clube para participarem de uma 

atividade rotária. Remova obstáculos que possam impedir algumas 

pessoas de entrarem para o seu clube, como um horário ou local 

de reunião que não seja acessível a todos. Nossa capacidade de 

adaptação é a chave para fortalecermos o futuro do Rotary. 

Rotarianos e rotaractianos continuam no Rotary sobretudo porque 

se sentem acolhidos e apoiados em seus clubes.  A inclusão 

depende de ação!
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Na mensagem deste mês, vou propor uma re�exão. Você já 

se perguntou algum dia o quê faz aqui e qual seu papel 

neste mundo? Penso que todos deveríamos não só fazer 

esta pergunta, como tentar respondê-la. Como me porto 

com minha família? Sou presente? Faço companhia e torno 

felizes as pessoas que estão ao meu lado? Sentem minha 

falta quando não estou? Sou um apoio seguro? E com meus 

amigos, sou leal, disposto, presente e respeitoso? E para 

com a sociedade, eu respeito as diferenças e as pessoas, 

cada qual com sua peculiaridade, personalidade e forma de 

ser, sem julgar, apontar e me colocar como superior, 

melhor, mais rico, mais culto e mais religioso? Imponho aos 

outros “goela abaixo” minhas crenças, ideais políticos, 

conceitos e pré-conceitos? Deveríamos fazer todas essas 

perguntas com muita frequência e analisar, com muita 

clareza, quem realmente somos. E mais: expandir essa 

re�exão para além de nós mesmos e chegar ao clube. Qual 

foi o real motivo pelo qual nos tornamos rotarianos e por 

qual razão continuamos? Estamos correspondendo às 

expectativas de nossa comunidade e praticando a Prova 

Quádrupla em todas as nossas ações? Acredito que, depois 

de respondidas todas estas perguntas, vamos chegar à 

conclusão de que, em todas as situações, estamos para 

aqui amar e ser amados, fazendo o bem e almejando a paz. 

Pense só por um pouco: se isto for bom para mim, será para 

o próximo. E assim vamos seguir Imaginando o Rotary.

Pérsia Vieira Garcia de Moraes

Cônjuge do Governador 2022-23

Pense só por 

um pouco: se 

isto for bom 

para mim, 

será para o 

próximo.

Re�exão sobre nosso papel
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Marcelo Haick

Curador 2021/23 da Fundação Rotária

Nossa organização 

deve investir em 

processos de 

aprendizado 

contínuo para 

formar novas 

lideranças e 

especialistas.

Investindo em aprendizado

No período atual, os distritos realizam os Seminários da Fundação 

Rotária, uma atividade que procura reunir lideranças distritais, 

presidentes de clube e o maior número de associados 

interessados em programas humanitários, educacionais e na 

erradicação da pólio. Um motivo-chave dos seminários é reforçar 

a missão da nossa Fundação Rotária: “capacitar os rotarianos 

para que possam promover boa vontade, paz e compreensão 

mundial por meio do apoio a iniciativas de melhoria da saúde, da 

educação, do meio ambiente e do combate à pobreza”. Os 

objetivos programáticos dos Seminários da Fundação Rotária 

devem abordar a informação a novos associados, atualização de 

programas, troca de experiências, boas práticas e lições 

aprendidas pelos clubes. Nesse sentido, por meio da Comissão 

Distrital da Fundação Rotária, cada distrito deve implantar 

programas inovadores para a consolidação do plano de metas e 

objetivos do ano rotário: os clubes devem participar dos 

Subsídios Distritais e desenvolver projetos de Subsídio Global; os 

clubes e distritos podem desenvolver parcerias com instituições 

educacionais para patrocinar bolsas educacionais no Brasil e no 

exterior; outro programa é o Grupo de Treinamento Vocacional, 

por meio do qual pro�ssionais trocam experiências localmente ou 

em outros países na busca das melhores práticas e de 

tecnologias avançadas que possam ser aplicadas em serviços 

com impacto social; e os Centros Rotary pela Paz são um exemplo 

de programa voltado à formação de especialistas em 

experiências internacionais. Por outro lado, devemos focar em 

uma agenda de atividades regulares após a realização dos 

seminários: desenvolver um plano de capacitação para lideranças 

distritais e de clubes usando como base a Central de 

Aprendizado; apoiar as atividades do Modelo de Cadre Distrital 

como uma plataforma para auxiliar os clubes no desenvolvimento 

de projetos de Subsídio Global; o Cadre Distrital deve organizar a 

O�cina de Projetos para incentivar os clubes a protagonizar novos 

projetos humanitários; e desenvolver uma programação de 

webinars que, posteriormente, poderão ser assistidos a qualquer 

momento pelo YouTube. Nossa organização deve investir em 

processos de aprendizado contínuo para formar novas lideranças 

e especialistas, pois somente com competência poderemos 

implementar a missão da Fundação Rotária de promover boa 

vontade, paz e compreensão mundial.
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NOSSO PAPEL NA 

ERRADICAÇÃO DA PÓLIO 

Rotariano desde 1995, Nestor Silveira 

do Amarilho é associado ao Rotary 

Club de Assis do Vale e, entre os vários 

cargos que já exerceu na organização, 

destacam-se a Governadoria do 

Distrito 4510 e a liderança do grupo de 

IGE – Intercâmbio de Grupos de Estudo, 

em 2003. Ele, que é médico pediatra, 

foi diretor de Vigilância Epidemiológica 

da Secretaria Municipal de Saúde de 

Assis, em 2000 e 2001. É o atual 

coordenador da campanha End Polio 

Now para a Região 31. Em termos de 

ações, Nestor explica que a 

Coordenação Regional e a Advocacia 

da campanha no Brasil defendem um 

trabalho alicerçado em dois pilares: 

in�uenciar positivamente na 

vacinação e investimento. Para ele, o 

trabalho agora consiste na estratégia 

de levar a vacina à comunidade, e não 

�car aguardando o interesse da 

população em procurar uma unidade 

básica de saúde. Ressalta ainda que o 

rotariano tem o dever de contribuir e 

convencer parceiros e admiradores do 

nosso trabalho que é fundamental o 

aporte �nanceiro. Fala da meta anual 

de arrecadar 50 milhões de dólares e 

enumera o papel do Rotary na 

erradicação da poliomielite.

A poliomielite foi erradicada do Brasil há anos, mas a 

possibilidade de que essa grave doença volte a se espalhar 

pelo mundo persiste. Como estamos hoje nesta luta?

No Brasil, a possibilidade da pólio voltar é real. Estamos com 

uma taxa de cobertura vacinal baixa, apesar dos nossos 

esforços e de ainda estarmos em Campanha Nacional de 

Vacinação. No mundo, ainda temos dois países endêmicos no 

sudeste asiático, o Paquistão e o Afeganistão. O número atual 

mais recente, de 12 de outubro, é de 29 casos, sendo 2 no 

Afeganistão, 20 no Paquistão e 7 em Moçambique, que não é 

considerado "país endêmico" porque os casos foram importados 

do Sudeste Asiático. Precisamos continuar vacinando e 

conscientizando o mundo todo.

Qual o grande desa�o para erradicação da poliomielite? E qual 

papel do Rotary neste processo?

O grande desa�o é manter o foco, a consciência da importância 

e que o �nal será bastante custoso e trabalhoso. As vacinas são 

vítimas do próprio sucesso. Hoje, temos uma geração que nunca 

viu um caso de poliomielite, um paciente sequelado. Para 

muitos, a vacinação é desnecessária, pois a doença “não existe 

mais”. O papel do Rotary é de informar nossa comunidade, 

divulgando campanhas e outras atividades, parceria e auxílio 

com serviços municipais de saúde e educação, trazer as 

lideranças da sociedade civil para essa luta. A grande lição que 

tiramos da pandemia foi que uma grande característica da 

nossa instituição é a capilaridade. Chegamos onde ninguém 

chega, conhecemos nossa comunidade como ninguém.
Entrevistado por Ligeia Stivanin

Texto e edição: Juliana Martins Machado
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Que ações podem ser feitas?

Em termos de ações, a Coordenação Regional e a Advocacia End 

Polio Now no Brasil defendem um trabalho alicerçado em dois 

pilares. O primeiro é in�uenciar positivamente na vacinação, 

como já falei anteriormente. Informar e divulgar a importância 

da erradicação da Pólio através da vacina, adotar postos de 

saúdes, campanhas em creches e escolas, trazer as lideranças 

comunitárias locais para o nosso lado. O trabalho agora é de 

campo, de busca ativa, precisamos ajudar na estratégia de levar 

a vacina à comunidade, e não �car aguardando o interesse da 

população em procurar uma unidade básica de saúde que abre 

apenas em horário comercial para ser vacinado contra uma 

doença que ela nunca viu. O segundo pilar é o investimento. O 

rotariano tem o dever de contribuir e de convencer parceiros e 

admiradores do nosso trabalho que é fundamental o aporte 

�nanceiro, que graças a tudo que já �zemos e a mensagem que 

passamos de competência, honestidade e boa gestão, temos 

um parceiro do calibre da Fundação Bill e Melinda Gates. Até 

2026, o aporte �nanceiro é tão fundamental para erradicarmos 

a pólio.

Então, é por isso que devemos doar para a pólio?

Doar para pólio é fundamental, simplesmente porque as 

atividades necessárias são caras: comprar vacinas para países 

que não tem condições de fazê-lo, fazer essas vacinas chegar 

até os mais distantes e inóspitos locais do planeta, vacinadores 

que são verdadeiros heróis, que arriscam a própria vida, 

atividades de vigilância em todo mundo, pesquisas para 

aprimoramento das vacinas. En�m, toda estrutura de combate 

e vigilância é cara, e esse investimento é suportado por nós 

rotarianos e nossos parceiros. Temos a meta anual de arrecadar 

50 milhões de dólares, e nosso parceiro Fundação Bill e Melinda 

Gates equipara com 100 milhões. Além disso, governos de 

países desenvolvidos e outras instituições parceiras também 

contribuem. O mundo está mobilizado nessa cruzada.

O papel do Rotary é de 

informar nossa comunidade, 

divulgando campanhas e 

outras atividades, parceria e 

auxílio com serviços 

municipais de saúde e 

educação, trazer as 

lideranças da sociedade civil 

para essa luta

O Rotary e seus parceiros lideram os 

trabalhos de erradicação mundial da 

pólio há mais de 30 anos. Rotarianos 

já doaram mais de US$ 2,2 bilhões e 

incontáveis horas de trabalho 

voluntário para proteger mais de 3 

bilhões de crianças em 122 países. 

Além disso, o Rotary desempenhou 

um importante papel na 

sensibilização de governos mundiais 

para que contribuíssem com mais 

de US$ 10 bilhões à causa. 

O Rotary lançou o programa de 

imunização Pólio Plus em 1985. Em 

1988, a organização se tornou líder 

na Iniciativa Global de Erradicação 

da Pólio, junto com a Organização 

Mundial da Saúde e o Centro Norte-

Americano de Controle e Prevenção 

de Doenças. Mais tarde, a Fundação 

Bill e Melinda Gates também passou 

a integrar o grupo. Desde que a 

iniciativa começou, a incidência da 

paralisia infantil no mundo caiu em 

mais de 99,9%.

VOCÊ 

SABIA? 
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ILUMINAÇÃO ESPECIAL EM APOIO

AO COMBATE À POLIOMIELITE

 O caso de poliomielite identi�cado nos Estados Unidos e a queda na 

taxa de vacinação no Brasil, entre outros pontos, reacenderam uma 

preocupação que havia sido sanada. A Organização Pan-Americana da 

Saúde (OPAS) voltou a incluir nosso país na lista dos que estão sob alto risco 

de retorno desta doença. 

 A imunização segue sendo a única forma de prevenir a doença e 

trabalhar na conscientização da população é fundamental. Por isso, Rotary 

Clubs em todo o mundo tem se concentrado na defesa e difusão da causa, 

arrecadação de fundos, voluntariado e aumento da conscientização sobre 

a necessidade de eliminarmos a doença.

 Em 24 de outubro, foi celebrado o Dia Mundial de Combate à 

Poliomielite. A data foi estabelecida pelo Rotary International para celebrar 

o nascimento de Jonas Salk, líder da primeira equipe que desenvolveu uma 

vacina contra a poliomielite. E na ocasião, o Shopping Cidade São Paulo, na 

Avenida Paulista, assim como outros prédios e monumentos pelo mundo 

inteiro, esteve iluminado em apoio à campanha para aumentar a taxa de 

crianças imunizadas e, assim, eliminar de vez a doença ameaçadora. Totens 

nas alamedas do estabelecimento também reforçaram a mensagem da 

campanha.

Shopping Cidade São Paulo, na Avenida Paulista, iluminado em apoio à campanha EndPolioNow

Fotos: Henrique Misawa, presidente da Comissão Distrital de Pólio
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 O evento  Dia Mundial  de 

Combate à Pólio de 2022 e além: um 

futuro mais saudável para mães e 

�lhos foi realizado virtual e presen-

cialmente em Genebra, Suíça, em 21 e 

22 de outubro, destacando o status 

da erradicação da poliomielite e 

abordou o potencial de soluções 

comunitárias que vão além das 

imunizações para melhorar a saúde 

de mães e �lhos.

 Após o anúncio da promessa 

do Rotary de destinar mais US$ 150 

milhões para futuros esforços de 

erradicação da pólio, a presidente do 

Rotary International, Jennifer Jones, 

junto com Dr. Tedros Adhanom Ghe-

breyesus, diretor-geral da Organi-

zação Mundial da Saúde (OMS), 

discutiu o status da erradicação e 

sua relevância mais ampla para a 

saúde global.

EVENTO MUNDIAL 

TELEPÓLIO 2022 

Mais uma vez, o Brasil 

�cou em primeiro lugar 

na lista de países que 

registraram, em 

endpolio.org, as ações 

realizadas por clubes em 

prol da erradicação da 

poliomielite. Dados de 24 

de outubro apontaram 

910 ações brasileiras, 

seguidas por 422 dos 

Estados Unidos e 308 do 

México, o que garantiu o 

heptacampeonato ao 

nosso país.

CAMPEÃO

 Sucesso de arrecadação de fundos no Brasil 

para a erradicação da poliomielite, o Telepolio 

esteve de volta neste mês. A terceira edição do 

evento virtual, com meta de doações US$ 30 mil, foi 

transmitido pelo YouTube em 15 de outubro.

 Realizado pelas coordenadorias regionais 

de End Polio Now e de Imagem Pública, em parceria 

com Rotaract e Interact Brasil, o Telepolio 2022 teve 

a participação do cantor Michel Teló e do jornalista 

Boris Casoy, grandes apoiadores da luta contra a 

pólio, e de Gustavo Bardim, vencedor do The Voice 

Kids. Além desses e de outros famosos, o evento 

virtual contou com a presença de pro�ssionais de 

saúde e lideranças nacionais e internacionais do 

Rotary, como a presidente Jennifer Jones, abor-

dando a e�cácia e a segurança dos imunizantes.

Assista ao programa Telepolio 2022 e 

acompanhe uma importante mensagem da 

presidente do Rotary International, 

participações de autoridades rotárias nacionais, 

de médicos especialistas e o apoio fundamental 

de personalidades brasileiras

Assista ao evento, 

através da QR Code abaixo
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SEMINÁRIO SOBRE DIVERSIDADE, 
EQUIDADE E INCLUSÃO 

No dia 08 de outubro, o Distrito 4563, em parceria com o 

Centro Universitário São Camilo, realizou o 1ª Seminário 

de Diversidade, Equidade e Inclusão, tema escolhido 

pela presidente do Rotary International Jennifer Jones 

para a sua gestão. Ela já está na história como sendo a 

primeira mulher a ocupar este cargo e entende muito 

bem a importância de expressar a diversidade, a 

equidade e a inclusão no Rotary.  

Pautada nesses preceitos, Pérsia Vieira Garcia de 

Moraes, esposa do Governador Joaquim Flávio de 

Moraes Filho, organizou o 1º Seminário DEI do Distrito 

4563, que contou com pro�ssionais do Rotary da área 

de psicologia e também com docentes da Universidade 

São Camilo, divididos em salas temáticas, com assuntos 

de extrema importância e relevantes que envolve toda 

uma sociedade.

Contamos ainda com jovens do Interact e Rotaract 

como mediadores, contribuindo cada qual com seu 

ponto de vista e suas experiências e, com isso, abrindo 

oportunidades de escuta sobre como cada um se sente 

quanto ao seu lugar no mundo. Deste modo, 

contribuindo para que possamos aumentar o número de 

associados com menos de 40 anos, que é um pedido da 

presidente do Rotary International.

De�ciência, DEI no Meio Coorporativo, Etarismo, 

LGBTQIAP+ e Racismo foram os temas abordados em 

salas, com um grande envolvimento dos participantes 

nas rodas de conversas, debatendo os assuntos 

relacionados com palestrantes e mediadores.

Ficou uma lição importante: esse assunto precisa de 

mais espaço e continuidade, para que todos possam se 

sentir abraçados e acolhidos em nossa organização. E 

principalmente, é preciso ter respeito, com tudo e 

todos. Só desta maneira, criaremos uma sociedade 

mais diversi�cada, inclusiva e igualitária.

Nossa Declaração 

de Diversidade, 

Equidade e Inclusão 

começa no topo e, para 

vermos um aumento no 

número de mulheres e 

associados com menos 

de quarenta anos, estes 

grupos demográficos 

devem ser refletidos na 

nossa liderança. 

Defenderei um 

crescimento de dois 

dígitos nas duas 

categorias, sem nunca 

perder de vista todos os 

membros da família

 rotária

Jennifer Jones

Presidente do Rotary International

Por Ricardo Kano, Comissão Distrital DEI
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Rotary Club de São 

Paulo deu início ao 

projeto Horta 

Comunitária, na Escola 

Afetiva Caetano de 

Campos. O Diretor de 

Projetos Humanitários 

Livio Giosa, junto com 

sua �lha Michele, 

providenciou todos os 

insumos à escola.

Clientes e proprietários da Nova 

Charmosa Casa de Pães proporcionaram 

uma bonita festa de Dia das Crianças no 

Morro da Lua, na zona sul de São Paulo, 

em 15 de outubro. Foram preparados e 

distribuídos 500 cachorros-quentes com 

os pães recebidos dentro do Projeto 

Pãozinho Amigo, do Rotary Club de São 

Paulo - Sumaré. Voluntários da 

organização A Arca de Noé prepararam e 

distribuíram os lanches. 

No dia 15 de setembro, o obstetra Dr. 

Diogo Mastrorocco, do Rotary Club 

de São Paulo - Pacaembu - Bom 

Retiro esteve no Centro de Acolhida 

Especial para Mulheres - Unidade 

Brigadeiro, para conversar com as 

pessoas ali presentes para o Projeto 

de Apoio às Gestantes em Situação de 

Vulnerabilidade Social. Ao todo, 

foram 20 participantes. Foram 

entregues 8 kits de enxoval e, após o 

bate-papo, foi oferecido um lanche.

O Rotary Club de Cotia - Mulheres Empreendedoras 

participou, pela primeira vez, do Projeto Nacional Mãos 

Que Ajudam – 2022, a convite da Igreja de Jesus Cristo 

dos Santos dos Últimos Dias – Estaca Cotia para a 

arrecadação e distribuição de absorventes e kits de 

higiene feminina na Campanha de Solidariedade em favor 

de Meninas e Mulheres em Situação de Vulnerabilidade 

Social. O clube escolheu o Centro de Capacitação Casa 

do Moinho - que atua na quali�cação de moças - e fez a 

doação de 250 kits de higiene feminina para o local, em 

27 de agosto.

CLUBES EM AÇÃO 
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O  e a Rotary Club de Osasco Associação de 

Famílias de Rotarianos de Osasco - AFRO 

realizaram o Projeto de Higiene Bucal realizado no 

CER Dr. Edmundo Burjato. O trabalho foi realizado 

pelos odontologistas Dra. Eurika, Dra. Juliana, 

Dra. Mônica, Dr. Maurício e Dra. Camilla. Um dia 

depois, o Buffet Circo Mágico abriu as portas para 

receber 135 crianças e adolescentes e 10 

monitores do Lar Jesus Entre as Crianças. O 

evento foi doado pelos proprietários do buffet 

Luciano e Gisele e pela AFRO, com a participação 

especial da companheira Adilceia que viabilizou o 

projeto. Os três ônibus que transportaram as 

crianças foram doados pelo Rotary Club de 

Osasco, e AFRO.Rotary Club São Paulo - Jaguaré 

A educação é uma das bases mais 

importantes quando falamos em 

transformar a vida de crianças, 

adolescentes e jovens, desenvolvendo 

condições para que eles consigam 

vislumbrar um futuro melhor e com muito 

mais oportunidades. Pensando nisso, o 

Rotary Club de São Paulo – Jaçanã 

realizou diversas ações Escola Estadual 

João Baptista Alves da Silva, no Sítio do 

Piqueri, na capital paulista. No dia 17 de 

outubro, o associado Tarcízio entregou 30 

placas de madeira para que a escola possa 

identi�car as árvores plantadas em 

setembro. Em 18 de outubro, o clube levou 

in�ável de futebol de salão, pipoca doce e 

salgada, além de algodão doce, para 

alegrar a criançada. Já em 19 de outubro, 

distribuiu 1.000 gibis, doados pelo 

rotariano Luiz Alves.
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Rotary Kids Vila Alpina 

está arrecadando leite em 

pó integral para as 

crianças da creche da 

Comunidade Cantinho da 

Paz. Serão entregues 150 

pacotes/latas de leite às 

famílias das crianças de 

zero a três anos, atendidas 

pela creche.

Em 22 de outubro, o 

Rotary Club Barueri - 

Empresarial, com o apoio 

do Rotary Club Barueri - 

Tamboré, e em parceira 

com empresários das 

cidades de Barueri e 

Osasco, realizaram um dia 

de palestras com 

pro�ssionais das áreas de 

saúde, direito e moda, 

para 50 mulheres e 

adolescentes, atendidas 

pela ONG Protetoras do 

Bem, que �ca na divisa 

das duas cidades.

Rotary E-club de Cotia - Granja 

Vianna - Inspiração realizou na 

Escola Estadual Prof Maria 

Helena Madergan Scabello, em 

Carapicuíba, uma ação em favor 

de Outubro Rosa. O clube levou a 

enfermeira geral e terapêutica 

Edna Ramos de Almeida para 

palestrar para cerca de 250 

jovens, que participaram 

ativamente com perguntas e 

respostas. Cada um recebeu um 

kit com absorvente e lenços 

umedecidos.

CLUBES EM AÇÃO 



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
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IMERSÃO DE ORIENTAÇÃO 

SOBRE INTERCÂMBIO

 Entre 7 e 9 de outubro, aconteceu a Imersão dos 

Inbounds do Distrito 4563 do Rotary International, no 

Hotel Alpino, em São Roque.

 Os estudantes Inbounds do RYE - Rotary Youth 

Exchange foram de “van” até o local, acompanhados pelo 

Coordenador de Inbounds Marcos Massoni. Foram 

divididos em grupos e, após explorarem um pouco o 

hotel, foram entrevistados pela Youth Protection O�cer 

e Gerente de Risco do Distrito 4563, Governadora 2011-12/ 

2015-16 Ligeia Stivanin e a rotariana, suplente de O�cial 

do Rotary E-club de Cotia - Granja Vianna - Inspiração e 

professora de inglês Lilian, com a colaboração do ex- 

intercambista Thiago Kanda.

 Nesta entrevista, os estudantes puderam falar de 

sua adaptação, escola, clube rotário an�trião, família 

an�triã, amigos e lazer, assim como das di�culdades, 

ameaças, fraquezas e oportunidades que o programa 

oferece. O objetivo desta entrevista foi identi�car os 

riscos que poderão ser sanados, para evitar as possíveis 

crises.

 Na sequência, os intercambistas �zeram a tradi-

cional troca de �âmulas, pins e cartões entre eles, 

começando assim uma verdadeira interação entre todos. 

Colaborou nestas duas atividades o ex-intercambista 

Thiago, hoje presidente do Rotex. Foi pedido aos 

estudantes a licença de uso de voz e imagem, mandatório 

pelo Rotary International. Logo depois, foi servido um 

Coffee Break de recepção.
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 Às 16h, começou o evento o�cial pela 

protocolo Governadora Ligeia Stivanin, ressaltando a 

importante presença do responsável legal pelo RYE, 

Governador 2022-23 Joaquim Flávio de Moraes Filho, 

que pediu a execução do Hino Nacional. A seguir, 

foram feitas as fotos dos Inbounds com as bandeiras 

de seus países e do Chair Paraguassu Lopes e Cochair 

Ricardo Justino, com a Bandeira do Brasil. Logo após, 

o Governador Joaquim fez uma signi�cativa mensa-

gem para os jovens sobre a importância do programa! 

E o Governador 2018-19 Edson Cunha Borcato, 

Instrutor Rotário Distrital, se dirigiu aos intercam-

bistas desejando sucesso neste ano, assim como o 

Chairperson Paraguassu Tibiriça Lopes e o Co-chair 

Ricardo Justino de Oliveira. Todos desejando que eles 

tenham um ano muito signi�cativo e inesquecível. 

 A Youth Protection O�cer Governadora 

Ligeia Stivanin desejou que eles tenham o melhor ano 

da vida deles, desde que queiram, e façam isto 

através de atitudes e ações positivas. Os Coordena-

dores de Inbounds Luiz Roberto Siqueira Franchim e 

Marcos Massoni foram apresentados aos estudantes 

e se mostram disponí-veis para ajudá-los naquilo que 

eles precisarem, assim como a coordenadora de 

Inbounds Elizandra Mendes de Camargo da Ana, que 

desejaram sucesso aos jovens e que eles façam desse 

ano uma marca em suas vidas.

 Na sequência, tivemos uma palestra motiva-

cional com Luiz Fernando Lucas, empresário, escritor 

e ex-intercambista de Clarkston, WA, nos Estados 

Unidos. Foram feitas várias perguntas e Luiz 

respondeu com muita ênfase, mostrando a impor-

tância dos jovens transformarem suas vidas, mudan-

do atitude e hábitos negativos, que não favorecem o 

sucesso do programa. 

JUVENTUDE
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 A seguir, os jovens tiveram um tempo livre até o 

jantar e, logo após, uma dinâmica de grupo com os 

membros do Rotex (ex-intercambistas do Rotary).

 Já o sábado começou com um reforçado café 

da manhã e, logo após, aconteceu a Orientação sobre 

Saúde (Health), pelo Chairperson Paraguassu Tibiriça 

Lopes. Seguindo, a Coordenadora de Inbounds 

Lizandra fez Orientação sobre Regras (Rules) e falou 

também sobre as Chaves do Sucesso para um bom 

intercâmbio (Keys to Sucess).  Na sequência, 

Orientação sobre Choque Cultural pela rotariana e 

membro da Comissão de YP - Youth Protection, Eliana 

Misawa e os Rotex. Foi realizada uma excelente 

dinâmica de grupo com muita interação entre todos. 

Depois de uma pausa de quinze minutos para um café, 

Eliana falou sobre Abuso e Assédio, um tema difícil 

porém de tolerância zero pelo Rotary International.

 Após um delicioso almoço, tivemos a apre-

sentação do ROTEX pelo Thiago Kanda e as poderosas 

meninas Giorgia Montagnana do Nascimento, Isabella 

Oliveira da Cruz, Julia da Silva Patrocinio e Luísa Dias 

Braga Lorencini. “Foi ótimo demonstrar um pouco 

sobre a estrutura e os eventos e como podemos auxiliar 

os inbounds durante esse ano de vivência”, disse o 

presidente do ROTEX 4563.

 Na sequência, o Coordenador de Inbounds fez 

uma palestra necessária para demonstrar como as 

atitudes e comportamentos, alinhados com as regras 

do programa, vão fazer o intercâmbio mais interes-

sante e facilitando adaptação do Inbound. Attitude 

Behaviour and Useful Tips foi o tema de Marcos 

Massoni.

 Depois, aconteceu a Dinâmica de grupo com 

ROTEX (Case Discussions). “Realizamos uma discussão 

sobre casos reais de Inbounds para ajudar o 

intercambista a se colocar no lugar daquele perso-

nagem da história e realmente se expressar para 

solucionar o problema ou questão.”, comentou Thiago, 

“É positivo, pois cada Inbound tem um ponto de vista e 

isso gera uma discussão saudável para encontrarem 

um ponto em comum”.

 Logo após, houve uma sessão de fotos com as 

bandeiras na área externa do hotel. E, após o jantar, foi 

realizada a Festa de Buteco com Karaokê, comidinhas 

brasileiras e bebidas sem álcool. “Esse momento de 

conexão entre os Inbounds foi de extrema importância 

e talvez o ponto mais alto da imersão para eles, quando 

por meio da música e coreogra�a puderam expressar a 

cultura da sua terra e aprender a nossa, além de ser um 

momento que eles não vão mais se esquecer”, 

descreveu Thiago.

 No domingo, após o café da manhã, foi feita a 

apresentação da grande viagem com Bernardo Gont�o, 

proprietário da Belo Brasil Tours, empresa certi�cada 

para as viagens dos Inbounds no Brasil. “Foi a 

�nalização da imersão com uma das palestras mais 

aguardadas. Bernardo, como sempre, sabe encantar e 

mostrar as belezas de cada tour e as peculiaridades de 

cada região do Brasil. Dava para ver nos olhos dos 

Inbounds a ansiedade para explorar cada pedaço desse 

país”, relatou Thiago. Foi realizada também a 

comemoração de aniversário para Leny Szudeck, 

inbound do Canadá. 

 Às 12h, os estudantes deixaram o hotel 

acompanhados pelo Coordenador de Inbounds  Marcos 

Massoni, responsável por acompanhar os jovens, tanto 

na ida como na volta de São Roque. E, assim, o Distrito 

4563 �nalizou a imersão dos Inbounds com um 

programa excelente em conteúdo mandatório pelo 

Rotary International e atividades inspiradoras e 

recreativas, que �zeram o �m de semana dos inter-

cambistas muito especial e inesquecível!
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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

30
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 

15,70
132,90

2.659,20
0,00

28,20
0,00
0,00
48,31
0,00

192,30
0,00
31,26
40,71
43,25

1.302,62
53,36
94,21

1.076,15
823,80
34,92
0,00

337,13
29,09
148,67
101,75

560,35
67,22
114,30
594,50

21,35
52,81
81,61

1.109,66
408,53

3,87
113,35
0,00
11,55

222,10
575,49

2.648,06
18,27
59,01

2.056,28
27,37
261,21
217,12
104,21
59,91
25,90
78,24
0,00

99,83
19,36

228,17
33,15
53,74

1.939,08
972,04
585,30
96,39

1.493,89
58,18

713,35
1.701,33

5,48
366,90

0,00
108,93
287,45

0,71
6,33

60,44
0,00
2,56
0,00
0,00
2,84
0,00
16,03
0,00
2,08
5,09
3,09

37,22
5,34
7,85

30,75
31,68
2,49
0,00
11,24
1,45
9,29
5,36

29,49
1,87
8,79

14,50
1,64
1,70
1,99
18,19
13,18
0,48
8,72
0,00
0,72
18,51

23,98
67,90
1,52
6,56

102,81
1,82
11,36
15,51
5,21
3,74
1,08
4,60
0,00
9,98
1,08
6,52
1,18
1,73

71,82
24,92
27,87
12,05
74,69
4,85
31,02
41,50
0,61
13,10
0,00
7,78

14,37

ROTARY CLUBS

22
21
44
12
11
14
25
17
8
12
10
15
8

14
35
10
12
35
26
14
7

30
20
16
19
19
36
13
41
13
31
41
61
31
8
13
14
16
12
24
39
12
9

20
15
23
14
20
16
24
17
8
10
18
35
28
31
27
39
21
8

20
12
23
41
9

28
4
14
20

 

-4
1
1

-1
-6
0
0
0
1
0
1
1
0
2
0
0
-1
-1
-1
5
0
0
-1
-1
0
0
3

-2
0
1
1
6
2

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

-1
2
-6
1
1
0
1

-3
-1
1

-2
-1
0
1

-2
0

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

5
0
0
1
6
0
0
0
1
0
1
0
0
1
0
0
1
1
1
0
0
3
1
1
0
0
3
3
0
2
2
0
0
2
0
0
0
1
1
1
1
1
0
0
3
0
3
1
0
1
0
1
0
1
1
2
6
0
0
0
0
3
1
0
2
2
0
2
2
1

TOTAL DE ASSOCIADOS

01/07/2022

30/09/2022 AUMENTO 
OU PERDA

REAL
ENTRADA

SAÍDA

FUNDAÇÃO ROTÁRIA

REALIZADO
2022-23  US$

REALIZADO
PER CAPITA US$



DADOS- 25 -

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
 

605,80
397,58
289,93
29,53

1.885,00
1.103,18
124,96

3.042,11
143,73
131,23

1.654,90
1.318,43

9,26
152,85

0,00
0,00

216,60
176,00

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

35,64
16,57
14,50
2,68

117,81
50,14
5,43

95,07
7,19
9,37

118,21
42,53
0,58
15,29
0,00
0,00
5,85
6,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

ROTARY CLUBS

17
24
20
11
16
22
23
32
20
14
14
31
16
10
10
10
37
26
6
10
6
6
9
6
6

1
0
-1
-1
1

-1
0
0
1
0
0
-2
1
0
3
0
-6
8
1
0
0
-1
-1
0
0

1
0
2
2
3
1
0
0
1
0
0
0
1
0
3
0
0
9
1
0
0
1
1
0
0

0
0
3
3
2
2
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
6
1
0
0
0
2
2
0
0

TOTAL DE ASSOCIADOS

01/07/2022

30/09/2022 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$



- 26 -DADOS

Número de associados

1837

Homens
73,51%

Mulheres
25,73%

Dados publicados pela equipe de Especialistas Regionais em Quadro Associativo, no dia 12 de outubro de 2022



DADOS- 27 -

RC Arujá Sul 

Gabriel Couto

RC Cotia Centro

Michelly Gomes Muscat  

Rita Augusta Castro  

RC Cotia Mulheres Empreendedoras 

Roberto Ribeiro Marinho

RC Itapecerica da Serra

Elenilva Santos Batista

RC Mogi das Cruzes 

Marcelo Alves de Oliveira

Maria José Rodrigues

Sandra Aparecida Morine

RC Registro

Robson Toledo  

RC Registro Ouro 

Jeferson Reginaldo Magario

Paulo César Vieira Zanella

RC São Paulo 

Rafael Mazzocato  

RCSP Anhanguera 

Ivan Lima Silva

RCSP Barra Funda 

William de Carvalho Barbini

RCSP Butantã 

Marcia Regina Büll

RCSP Itaquera 

Diego Gonçales Fidelis

Rosa Ester Saez Figueroa

RCSP Liberdade 

Janaina Torres da Mota Laguna

RCSP Noroeste Freguesia do Ó

Daisy de Almeida Ribeiro

RCSP São Mateus 

Marco Estenio Tavares 

RCSP São Miguel Paulista

Carla Lima Nojoza

RCSP Vila Carrão

Emerson Teodoro de Almeida  

RCSP Vila Prudente 

Eric Cavalini  

Giovanna Torres Toniolo

Gisilene Rute Marcellini Gonçalves

Rotary E-Club Cotia Granja Vianna 

Inspiração 

Edgard Martins Neto

Edison Koji Maruyama

Gabriela Borssottini

Juliana Mateusa Meira Cruz

Nívea Guimarães Ferreira

RC Barueri Empresarial 

Adailson Ferreira dos Santos

Murilo Henrique Lopes Ocaña

Walter Rodrigues Campos Neto

RC Cotia Centro

Roberta Malzoni  

RC Ferraz de Vasconcelos 

Henrique Cocharero Pignatti

RC Guarulhos Sul 

Jackson Dorta de Toledo

RC Itaquaquecetuba Inovação 

Mariana Fonseca Cruz

RC Mogi das Cruzes Oeste 

Roseli Garcia   

RC Poá 

Cicera Josiane Carneiro Sá

Manoel Messias dos Santos Rocha

RC Registro 

Marcelo Gevair Mendonça

RCSP Alto da Mooca

Lucas Borlenghi Junior  

RCSP Barra Funda 

Euripedes Sales 

RCSP Jaguaré 

Marcos Del Guercio De Queiroz

RCSP Jardim das Bandeiras Alto de 

Pinheiros 

Alexandre N. Goncalves

José Luis Tejon Megido  

Rogerio Rabelo  

RCSP Mooca 

Alex Aparecido de Souza Sahdo

RCSP Morumbi 

Guilherme Giachero  

RCSP Penha 

Robson José de Moraes

RCSP São Miguel Paulista 

Juliana Lima da Rocha

Leandro Vitor

Samir Alexandre Plateiro Habib

RCSP Tatuapé 

João Perez Filho

José de Paiva 

Rotary E-Club on line do Distrito 4430

Mauro Henrique Dias

Rotary E-Club Cotia Granja Vianna 

Inspiração 

Gabriela  Borssottini  

Rotaract Guarulhos Sul 

Lucas Felipe Cardozo

Rafael Rodrigues da Silva

Vitória Maria Alexandre Roldan

Vivian Santos Silva

Rotaract Universidade Makenzie 

Carolina Tomaz Pinheiro

Isadora Susan Oliveira Melo

Raquel Cristina Martins

Rotaract Nordeste Vila Maria

Henrique Neto Santos

Rotaract Norte 

Camila Tavares Toro da Silva

 

Distrito deseja boas-vindas aos seguintes companheiros

Distrito lamenta a saída dos seguintes companheiros

ENTRADA E SAÍDA DE ASSOCIADOS




