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AO LEITOR,
COM CARINHO

 Esta é a última edição do Comunicado Mensal do 
Distrito 4563. Baseado no lema do Presidente do Rotary 
International Shekhar Mehta, a proposta do TRANSFORMAÇÃO 
foi servir para ser um AGENTE TRANSFORMADOR, sobretudo, de 
vidas, formando redes de contatos e ajudando a desenvolver 
relacionamentos fortes e duradouros. 

 Foram 12 edições regulares e mais uma especial, que 
destacaram o que aconteceu em âmbitos distrital e mundial 
no decorrer da gestão 2021-22 e apresentaram, acima de 
tudo, rico em conteúdo rotário. Além das mensagens 
inspiradoras, entrevistamos líderes rotários que compartilha-
ram conhecimentos e experiências. Conversamos com todos 
os presidentes das seis Comissões do PLD - Plano de 
Liderança Distrital e, nesta edição, a jornalista responsável 
pelo Comunicado, Juliana Martins Machado, me entrevistou 
como a Presidente da Comissão de Imagem Pública do 
Distrito 4563.

 Destacamos também, mês a mês, as ações que 
reforçaram nosso compromisso de ajudar a fazer deste um 
mundo melhor. Afinal, nós somos Pessoas em Ação.

 Esperamos que essa publicação tenha servido para 
contribuir e aumentar ainda mais sua vontade em transfor-
mar o mundo, possibilitando que pessoas talentosas e gene-
rosas se unissem e entrassem em ação.

 E qual palavra melhor descreve este período? Fizemos 
uma enquete com associados do Distrito e FELICIDADE liderou 
a lista, seguido por sucesso, amizade e desafio. Termos como 
amor, sinergia e transformação também não poderiam faltar. 

 

 

 Os líderes despedem-se de suas funções, mas deixam 
seu legado. Nós servimos para transformar vidas e, agora, 
seguiremos imaginando o Rotary. 

Ligeia Benicia de Almeida Stivanin



MAIOR HONRARIA CONCEDIDA
ALESP concede Colar de Honra ao Mérito Legislativo ao Distrito 4563

 Na manhã de 30 de maio, o Distrito 4563 recebeu o 
Colar do Mérito Legislativo, maior láurea concedida pela 
Assembleia Legislativa de São Paulo. 

 A deputada Edna Macedo foi a solicitante do 
evento, que ocorreu no Plenário Juscelino Kubitschek.  
A dirigente da sessão afirmou que a honraria concedida simboliza um 
ato de condecoração pelos trabalhos sociais realizados em prol da 
sociedade e do bem comum. “Hoje é para ficar em nossa memória 
como o dia em que a população paulista homenageou o Rotary 
International, Distrito 4563, por seus relevantes serviços prestados à 
sociedade. Nós temos que reconhecer aquelas pessoas que fazem a 
diferença na sociedade”, disse.

 O governador Augusto Cesar dos Santos foi quem recebeu a 
distinção. “O Rotary trabalha nas comunidades. No Brasil, precisamos 
ter esse corpo a corpo com o poder público, no município e no Estado, 
porque somos um dos interlocutores com a comunidade”, declarou, 
agradecendo aos presentes e comentando sobre a relevância de 
receber a honraria.

 Durante a sessão, a presidente do Rotary Club de São Paulo - 
Norte, Rosmary Corrêa, também se pronunciou sobre a premiação: 
“quando você recebe um reconhecimento deste, vindo da maior 
Casa de leis da América Latina, não há dúvida de que todos saiam 
daqui estimulados para se doar e fazer mais. Todo reconhecimento 
estimula a pessoa a fazer o dobro”. Também participaram do evento 
o deputado federal Roberto de Lucena e o governador eleito 
Joaquim Flávio, além de outros dirigentes do Rotary.

 

EM DESTAQUE

Assista a sessão solene,
utilizando o QR Code ao lado 



Que grande ano para o Rotary! Vocês venceram todos os desafios, 
incluindo “crescer mais e fazer mais”. Neste ano, o Rotary cresceu de 
uma forma que não víamos há muitos anos. Nós realizamos um 
trabalho importante no mais alto nível – em parceria com Unicef, 
Commonwealth e líderes globais – por meio de novos projetos 
transformadores em todas as áreas de enfoque. Esses esforços cria-
ram novas oportunidades para empoderar meninas, melhorar 
o meio ambiente e promover a alfabetização e a saúde. 
Quero agradecer a cada um de vocês por seus serviços 
proativos. Também quero agradecer aos maravi-
lhosos funcionários do Rotary por garantirem que 
possamos cuidar dos nossos semelhantes, com paz 
em nosso coração. Pessoalmente, este foi um ano 
extremamente enriquecedor para Rashi e para mim. 
Conhecemos milhares de rotarianos e nos inspira-
mos com seu trabalho formidável ao redor do mundo. 
Também pudemos mostrar o trabalho do Rotary no 
mais alto nível, oferecendo parceria a chefes de estado, 
líderes e burocratas, mostrando que o Rotary se importa e traz 
paz a este mundo. 

Com nosso canto do 
cisne, Rashi e eu 

desejamos a você o 
melhor ao Servir para 

Transformar Vidas            x

Shekhar Mehta
Presidente 2021-22 do Rotary International

“ “
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MENSAGENS 

A cada ano, as lideranças do Rotary são renovadas. Uma nova 
equipe assume a direção do navio e, com seu capitão, o governador 
do distrito, navega no oceano do serviço, chegando, 365 dias depois, 
novamente ao porto, com a satisfação do dever cumprido e tendo 
honrado o legado que lhe foi entregue. É um navio especial, em que 
toda a sua tripulação é composta de voluntários, homens e mulheres 
sempre dispostos a doar-se pelo bem comum em busca da paz e da 
harmonia entre as nações. A bitácula está repleta de projetos 
extraordinários, os quais têm a humanidade como objetivo maior de 
todas as suas ações, e todos a bordo cumprem com excelência a 
sua missão. O vento, sempre a favor, chama-se tolerância, e suas 
fortalezas estão na diversidade, equidade e inclusão, que fazem este 
navio, chamado Rotary, tão singular e invencível. Se em algum 
momento você for chamado para integrar essa tripulação 
maravilhosa e fazer essa travessia especial, certamente é alguém 
único, e cabe a você honrar esse chamado, honrar o legado e 

transmiti-lo às gerações futuras, para que elas sintam o prazer de 
servir a humanidade sob os nobres ideais do navio chamado 

Rotary, em cujo mastro flameja a bandeira da paz.
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Julio Cesar Silva Santisteban Ojeda
Diretor 2021/23 do Rotary International

       Um navio 
especial no 
oceano do 
serviço              xx

“ “
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Esses últimos dias foram intensos. A começar pela nossa Conferên-
cia, momento de encontrar, abraçar e comemorar as realizações. Foi 
um evento ótimo, tranquilo, divertido, objetivo e com experiências 
novas, muita inclusão e participação de muitos. Fomos agraciados 
na ALESP, com a maior honraria que a casa concede: Colar de Honra 
ao Mérito Legislativo do Estado de São Paulo. Esta homenagem é 
conferida a quem tenha atuado de maneira a contribuir para o 
desenvolvimento social, cultural e econômico de nosso Estado, como 
forma de prestar-lhes, pública e solenemente, uma justa 
homenagem. Também recebi o título cidadão Itaquaquecetubense, 
visitei as instalações do Colégio Rio Branco da Granja Viana e 
participei da entrega de Subsídio Global à Santa Casa de Miseri-
córdia, onde a UTI neonatal foi revitalizada e atenderá, aproxima-
damente, mil recém-nascidos ao ano. Em junho, teve também 
formatura do Instituto de Liderança Rotária, Conferências do Interact 
e Rotaract, entrega do Prêmio de Consciência Ambiental, Convenção 
Internacional... Cecília e eu vivemos intensamente os 365 dias de 
gestão com muita alegria! Fui muito feliz na escolha de toda a minha 
equipe, os presidentes de comissões permanentes e subcomissões 
também! Houve uma harmonia incrível entre todos, inclusive as 
secretárias do distrito! No início da gestão, pedi muito a Deus para 
que eu fosse feliz na escolha e agora agradeço por ter tido esta 
equipe maravilhosa! Todos foram perfeitos. Muito obrigado aos que, 
direta ou indiretamente, contribuíram. Desenvolvemos o quadro 
associativo e fundamos RCSP Av. Mateo Bei, RC Itaquaquecetuba - 
Inovação e RC Caieiras, além de clubes satélites, 4 interacts e 4 
Rotaracts. Parabéns a todos os envolvidos! Presidentes e 
Governadores Assistentes, tenho que agradecer muito por 
terem “mandado muito bem”. Também aos RDK, RDI, RDR e 
todos rotarakdianos, interactianos e rotaractianos, 
agradeço demais. São feras e aprendi muito! À equipe 
do RYLA, gratidão por tanta dedicação, trabalho 
sensacional e muito admirável! Assim como aos 
demais membros de todas as Comissões do PLD - 
Plano de Liderança Distrital, muito obrigado! Encerro 
a gestão com a sensação de dever cumprido. 
Acredito que o maior legado é a amizade que fizemos e 
que ficará para sempre. Ao meu sucessor, o casal 
Joaquim e Pérsia, e toda sua equipe, desejo sorte e sucesso 
e que sejam felizes, assim como eu e Cecília fomos. Vamos 
seguir servindo e imaginando Rotary para transformar vidas.

O maior 
legado é a 

amizade que 
fizemos e que 

ficará para 
sempre   X
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Augusto Cesar dos Santos
Governador 2021-22 do Distrito 4563

“ “



Foi uma alegria acompanhar meu esposo Cesar nessa missão de 
governador do Distrito 4563. Agradeço pela oportunidade de, 
durante as visitas oficiais, ocupar a tribuna para levar a mensagem 
do Programa Empoderamento de Meninas, o qual fomos 
reconhecidos pelo Diretor Julio Cesar Silva Santisteban Ojeda e pela 
Embaixadora da Zona 24A, Governadora Sueli Noronha Kaiser, como 
Distrito que mais realizou projetos. Foram 50, ao todo. Esse 
reconhecimento devemos à nossa Embaixadora, a Governadora 
2011-12 e 2015-16 Ligeia Stivanin, pela dedicação e apoio às 
Embaixadoras Assistentes, que estiveram à frente levando 
informações aos clubes. E, claro, aos presidentes e companheiros 
que realizaram projetos em sua comunidade, transformando vidas. 
Devo dizer que este foi um ano de muito aprendizado e, acima de 
tudo, evolução pessoal. Conheci muitas pessoas e fiz grandes 
amizades. Sou muito grata ao Rotary pela oportunidade de ter 
vivenciado momentos tão gratificantes em minha vida. Na 
Conferência, fiquei muito feliz em receber tanto carinho. A Tarde Feliz 
foi um sucesso, momento de muita amizade e companheirismo. 
Agradeço imensamente a todos que participaram na organização, 
no desfile e quem contribuiu com o bingo. Vocês tornaram, 
realmente, a minha tarde mais feliz. E aos que nos sucedem, 

Governador Joaquim e sua esposa Persia, desejo uma gestão 
iluminada. Que Deus os abençoe para continuar servindo 

para transformar vidas, imaginando Rotary. Para 
encerrar, como fiz em todos os meses, deixo uma frase 
para reflexão. Muito obrigada por tudo!

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

           Feliz 
aquele que 
transfere o que 
sabe e aprende o 
que ensina x
x
(Cora Coralina)

“ “
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O Rotary International prometeu à humanidade a erradicação da 
poliomielite como prioridade institucional. Para isso, desenvolveu 
uma experiência vitoriosa por meio da Iniciativa Global para a 
Erradicação da Pólio (GPEI), apoiada no atual Plano Estratégico 
2022-26. Nossas atividades geram um impacto global consistente a 
partir das iniciativas locais do Rotary, por meio de suas lideranças, 
clubes e distritos, relacionadas à arrecadação financeira, campa-
nhas de conscientização e mobilização para estimular a vacinação, 
somadas à advocacia junto das autoridades públicas de saúde. 
Recentemente, temos ouvido novas perspectivas em relação ao 
panorama atual da pólio, como a incidência de casos nos países 
endêmicos, casos importados do poliovírus selvagem no Maláui e 
em Moçambique, assim como surtos de poliovírus derivados da 
vacina em países africanos e em Israel. Em paralelo, no Brasil, há 
uma redução da cobertura vacinal nos últimos anos, com piora 
durante a pandemia de Covid-19, somada a notícias falsas e várias 
causas vinculadas à elevação da hesitação vacinal. Nessa 
realidade, o nosso desafio está relacionado a elaborar uma 
estratégia para evitar o retorno da poliomielite ao Brasil, como ocor-
reu com o sarampo em 2018. Para elaborar um Plano de Ação, 
formamos no Rotary, em âmbito nacional, o grupo Pólio e Vacinação, 
e estamos participando de um grupo de trabalho do Ministério da 
Saúde composto pelo Programa Nacional de Imunizações, 
Organização Pan-Americana da Saúde, Conselho Nacional de 
Secretários de Saúde, que reúne os secretários estaduais, e 
Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde. Para o 
sucesso desse processo, contamos com o apoio e a liderança 
dos governadores, das lideranças distritais e dos presiden-
tes de clubes em todo país. Pontos de referência do Plano 
de Ação: 

Ÿ Implantação da estratégia do Grupo de Trabalho 
do Ministério da Saúde;

Ÿ Apoio para a campanha nacional contra a pólio e 
de multivacinação (prevista para setembro);

Ÿ Iniciativas de comunicação e propaganda local e 
regional em parceria com a Coordenação Regional 
da Imagem Pública;

Ÿ Atividades de advocacia junto das autoridades regionais e 
locais de saúde;

Ÿ Programa Clube Adota um Posto de Vacinação. 

Estamos vivendo 
um momento 

crucial e 
devemos 

responder como 
na década de 

1980, lançando 
uma jornada em 

saúde pública 
para evitar o 

retorno da pólio. 
Contamos com a 

paixão e o 
engajamento de 

todos os 
rotarianos             xx

Marcelo Haick
Curador 2021-23 da Fundação Rotária

“

“



- 9 - 

ROTARY EM AÇÃO

UTI NEONATAL É REVITALIZADA
Recursos da Fundação Rotária possibilitaram inauguração de novos 
leitos da UTI Neonatal da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo

 No dia 14 de junho, foi inaugurada a UTI Neonatal do 
Hospital Central da Santa Casa de Misericórdia de São 
Paulo, que foi inteiramente revitalizada graças às doações 
de Maria Imaculada Moraes Ferreira e Fundação Rotária, 
através do Rotary Club de São Paulo - Alto da Lapa, em 
parceria com o Rotary Club de Hohenkarpfen-Tuttlingen 
(Distrito 1930 da Alemanha).

 “Tudo começou com uma doação da tia do 
associado Fernando Porto, que sempre foi tratada na Santa 
Casa e deixou como desejo que, quando falecesse, o bem 
dela deveria ser doado ao local. Com seu falecimento, 
vendeu-se o apartamento e o dinheiro seria doado 
conforme seu desejo. Propusemos à mãe de Fernando, 
detentora do valor, a fazer um projeto via Rotary, que 
poderia 'dobrar' a doação. Identificamos a necessidade da 
Santa Casa em fazer readequação da UTI Neonatal. Fomos 
em busca de parceiro internacional e, no meio do caminho, 
descobrimos na Fundação Rotária que existe a 'doação 
direcionada', onde o parceiro não precisa entrar com 
valores, apenas com o nome. Tudo acertado, projeto 
lançado e aprovado no My Rotary. Depositamos US$ 
100.000,00 e a Fundação Rotária, US$ 65.000,00”, contou 
João Eduardo Nasser Ribeiro Nogueira, presidente do RCSP 
Alto da Lapa.

 Com o recurso, 27 leitos - 12 de UTI semi-intensiva e 
15 de UTI intensiva - foram equipados com o que há de mais 
moderno. O projeto foi iniciado em novembro de 2021 e 
concluído em junho de 2022 e deve beneficiar cerca de 
1000 recém-nascidos por ano. “E é sustentável, visto que a 
Santa Casa dará continuidade à manutenção e todos os 
cuidados necessários”, conclui Nasser.

 A cerimônia de inauguração contou com a 
presença dos Governadores Augusto Cesar e Joaquim 
Flavio de Moraes Filho, além de vários rotarianos do Distrito, 
familiares da doadora e equipe da Santa Casa, como o 
provedor Dr. Vicente Renato Paolillo, a Superintendente Dra. 
Maria Dulce Cardenuto, diretores e representantes das 
equipes da UTI Neonatal .
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ACONTECEU

No dia 4 de junho, foi inaugurada uma praça em 
homenagem ao Governador 2002-03 Valdemar Lopes 
Armesto. “Tenho orgulho de ser autora da Lei que 
denominou esta praça para eternizar a memória 
deste incansável defensor da família, dos amigos, do 
amor ao próximo e da nossa região”, comentou a 
vereadora Edir Sales durante o evento, que contou 
com a presença da esposa e filha do homenageado. A 
Praça está localizada na esquina das Ruas José dos 
Reis e Dr. Roberto Feijó, na Vila Prudente.

INAUGURAÇÃO 
IN MEMORIAM

Empoderar meninas. Acabar com a pólio. 
Enfrentar novos desafios. Oradores que nos 

incentivam a ver o mundo de maneiras 
diferentes e a entrar em ação para 

transformar a vida das pessoas inspiraram 
os participantes da Convenção do Rotary 

International de 2022, que aconteceu de 4 a 
8 de junho, em Houston, Estados Unidos. A 

delegação do Distrito 4563 ao evento 
internacional  contou com 6 participantes.

CONVENÇÃO
INTERNACIONAL

Ÿ A Conferência Presidencial Servir para Semear a Paz 
reuniu promotores da paz de diversas partes do 
mundo na reflexão sobre a resposta do Rotary aos 
conflitos deste ano e reforçou nosso 
comprometimento com a criação de sociedades mais 
pacíficas e resilientes.

Ÿ A resposta do Rotary à guerra na Ucrânia foi 
mencionada várias vezes. O presidente Shekhar Mehta 
elogiou os associados por doarem milhões de dólares 
para ajudar os ucranianos deslocados. E a Dra. Olha 
Paliychuk, do Rotary Club de Cherkasy, na Ucrânia, 
agradeceu ao Rotary em nome dos mais de 1.000 
associados do seu país. 

Ÿ O Nobel da Paz Kailash Satyarthi falou sobre o trabalho 
da Kailash Satyarthi Children's Foundation para acabar 
com a exploração de crianças na Índia e em todo o 
mundo. Ele ressaltou que a desigualdade, a injustiça e 
a discriminação estão no cerne do trabalho infantil. 
Após suas observações, o presidente Mehta concedeu 
a Satyarthi o Prêmio de Honra do Rotary International 
por defender os direitos das crianças em nível mundial.

Ÿ O Dr. Hamid Jafari, diretor de erradicação da pólio na 
Organização Mundial da Saúde para a região leste do 
Mediterrâneo, discursou sobre o progresso do Rotary 
em livrar o mundo da paralisia infantil. 

Ÿ O polonês Antoni Slodkowski, que morou no Japão em 
2003-04 quando participou do Intercâmbio de Jovens 
do Rotary, ganhou o Prêmio a Alumni por Serviços 
Globais de 2021-22. Slodkowski, que é correspondente 
do Financial Times em Tóquio, foi chefe de gabinete da 
Reuters em Mianmar, onde liderou a cobertura da 
eleição de Aung San Suu Kyi e da repressão militar 
contra os muçulmanos Rohingya, colaborando para 
que recebesse o Prêmio Pulitzer em 2019 na categoria 
reportagem internacional.

Ÿ O general aposentado dos EUA, Charlie Duke, que foi 
astronauta na missão Apollo 16 e a décima pessoa a 
pisar no solo lunar, discursou sobre a exploração de 
novos horizontes.

D
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CERTIFICAÇÃO
DO ILR
 Em 11 e 25 de junho, aconteceu no Núcleo de Aprendizagem 
Profissional e Assistência Social (NURAP) a etapa final e a certificação 
dos participantes do The Rotary Leadership Institute (RLI), programa 
multidistrital de desenvolvimento de lideranças do Rotary, que é 
realizado anualmente em mais de 350 distritos-membros do mundo 
todo.

 O Instituto de Liderança Rotária promove o desenvolvimento 
de lideranças de qualidade por meio de uma série de cursos que 
enfatizam habilidades de liderança e conhecimentos sobre Rotary 
em todo o mundo, tendo como método a facilitação em pequenos 
grupos e sessões completamente interativas, envolvendo rotarianos 
e fortalecendo os clubes. No distrito, o programa é coordenado pelo 
governador 2018-19 Edson Cunha Borcato, principal responsável pelo 
seu alto nível e reconhecimento no distrito. 

 A última edição do ILR teve início em 05 de março e contou com 
cinco encontros, sendo os quatro primeiros por videoconferência 
com duração de três horas cada e o último, presencial com duração 
total de oito horas. Antes de cada sessão, os participantes receberam 
apostilas com o conteúdo a ser abordado para que pudessem 
estudar e debater, contando com a instrução e facilitação de um 
corpo altamente qualificado, formado por governadores de Rotary. A 
presença em todas as etapas foi critério obrigatório, podendo o 
participante avançar para a etapa seguinte apenas se estivesse 
presente na sessão. Ao término do último encontro, os participantes, 
capacitados para compartilharem o conteúdo aprendido, foram 
agraciados com certificados de conclusão e distintivos exclusivos, 
encerrando sua participação no The Rotary Leadership Institute com 
depoimentos e fortes elogios à sua organização.



ACONTECEU
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PRÊMIO CONSCIÊNCIA
AMBIENTAL / IMMENSITÀ

 Com o intuito de reconhecer, estimular e premiar 
organizações que desenvolvem projetos que visam a 
conservação e sustentabilidade do meio ambiente, o 
Espaço Immensità, um dos maiores exemplos de 
sustentabilidade no Brasil, localizado em São Paulo, 
desenvolveu o Prêmio de Consciência Ambiental / 
Immensità. 

 Com as inscrições abertas em junho de 2021 e 
encerradas em março de 2022, a organização do 
Prêmio analisou todos os projetos e, no dia 14 de junho, 
anunciou e homenageou os melhores projetos e ações 
de impacto positivo no meio ambiente realizados 
dentro do território nacional. A comissão julgadora do 
Prêmio foi constituída por jurados especialmente 
convidados pela organização do evento e habilitados 
em cada categoria especificada. “Foi um grande 
evento, todo voltado à questão da sustentabilidade e 
do meio ambiente, com grande destaque para a 
história da sustentabilidade no Brasil e no Mundo”, 
aponta Claudio Moyses, coordenador do projeto 
Consciência Ambiental.

 Dos diversos Rotary Clubs que se inscreveram, 
três foram contemplados. Foram eles: Rotary Club de 
Carapicuíba, Rotary Club de São Paulo - Vila Alpina e 
Rotary Club de Jandira - Santana do Parnaíba - Aldeia 
da Serra.

Ações em prol do meio ambiente, inclusive de
Rotary Clubs do Distrito 4563, foram premiadas 



PESSOAS EM DESTAQUE

 Em 02 de junho, a Câmara Municipal de 

Itaquaquecetuba concedeu o Título de Cidadão 

Itaquaquecetubense ao Governador Augusto 

Cesar dos Santos, pelos relevantes serviços 

prestados à sociedade. Além da atuação no 

Rotary, ele foi presidente da Casa da Criança de 

Itaquaquecetuba, atuou na Frente Empresarial 

de Itaquaquecetuba (Fempi) e no Conselho da 

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 

(Apae) e também foi diretor da Associação 

Comercial e Industrial de Itaquaquecetuba.

 A honraria foi proposta e entregue pelo 

vereador e rotariano Lucas de Assis Costa, o 

Lucas do Liceu. “O César sempre foi uma inspi-

ração para nós. Ele demonstra uma energia mui-

to forte para fazer as coisas darem certo e sem-

pre conseguiu trazer coisas novas para Itaqua-

quecetuba. Ele é uma inspiração de como fazer 

as coisas do jeito certo”, comentou.

 Após receber a placa de Cidadão Itaqua-

quecetubense, Cesar subiu à Tribuna para falar 

sobre ações sociais e agradecer a honraria: “é 

importante poder contribuir com as pessoas que 

não têm muitas condições. Buscar a inclusão 

(social) e trabalhar com as diversidades”.

 O companheiro Diogo Antonio Morato 

Mastrorroco, do RCSP Pacaembu Bom Retiro, é o 

Governador Indicado para o ano rotário 2024-25 

do Distrito 4563 do Rotary International. Médico 

especialista em Ginecologia e Obstetrícia, ele é 

casado com Silvia Mara Cabriotti e pai de cinco 

filhos, Diogo, André, Rodrigo, Marina e Pedro.

 Iniciou suas atividades rotárias em 2009, 

como associado do então RCSP Memorial da 

América Latina. Já exerceu diversos cargos 

distritais, destacando sua participação na 

Comissão de Projetos Humanitários como 

palestrante de temas sobre Saúde Reprodutiva 

em diversos clubes. Em 2016, foi homenageado 

na Câmara Municipal de São Paulo em razão de 

sua atuação profissional e comprometimento 

com o ideal de servir. Recebeu seu primeiro título 

Paul Harris em 2011 e, em 2019, recebeu o título de 

Benfeitor da Fundação Rotária.

TÍTULO DE CIDADÃO
ITAQUAQUECETUBENSE

GOVERNADOR
INDICADO

     Sinto-me honrado com a indicação de 
meu nome para conduzir nosso distrito 

em 2024-25 e com o apoio de todos 
iremos fortalecer nossa instituição

“ “
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 Promover o Rotary pode ser algo tão sim-

ples quanto usar seu distintivo de lapela ou tão 

complexo quanto organizar uma campanha pu-

blicitária. Ao aumentar a conscientização pública 

sobre o Rotary, nós aumentamos nossa capaci-

dade de causar impacto positivo em comunida-

des de todo o mundo. Estas frases abrem as infor-

mações de Imagem Pública no My Rotary e são 

reforçadas por Ligeia Benícia de Almeida Stivanin. 

 Ela é casada com Valter Stivanin, mãe de 

Ana Cristina, Leonardo e Ana Letícia e avó de 

Michael Jr, Larissa e Clara. O seu caminhar pelo 

Rotary começou ainda na infância por conta da 

família materna, continuou quando seu marido 

se associou ao  RCSP Itaim e, em 1992, logo após 

as mulheres serem aceitas na instituição, se 

tornou associada ao RCSP Bandeirantes. Passou 

por outros clubes e exerceu diversos cargos e, 

entre eles, destacam-se a Governadoria por duas 

gestões, a presidência da ABIJ – Associação 

Brasileira de Intercâmbio de Jovens e a Coorde-

nadoria de Imagem Pública da Zona 24A. 

 Como pedagoga e, sobretudo, como 

jornalista, sabe como poucos a importância da 

imagem pública e as ferramentas necessárias 

para elevar o entendimento sobre nossa 

organização. Defende que todo rotariano é 

embaixador da marca Rotary e responsável por 

divulgá-la. Embora tenhamos melhorado muito 

nos últimos anos, ela ressalta que há mais a ser 

feito em imagem pública. Menciona o processo 

para dar vida à nova estratégia de comunicação 

do Rotary, as prioridades do plano de ação e 

como estão atreladas à Imagem Pública e a 

meta de elevar em 10% o entendimento global do 

que é o Rotary. Entre as diversas oportunidades 

que temos para divulgar a instituição, contar 

histórias está no topo da lista. Afinal, segundo 

Ligeia, não podemos esquecer que “há mais de 

um século, fomos pioneiros em um novo modelo 

de liderança no servir baseado em conexões pes-

soais”. E é preciso mostrar que “rotarianos são 

Pessoas em Ação que solucionam problemas e 

fazem o bem no mundo”.

“Todo rotariano é 

embaixador

da marca Rotary”

Por Juliana Martins Machado,
jornalista e rotariana
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Vamos começar de forma direta: por que 
trabalhar Imagem Pública?
A imagem de qualquer instituição, pública ou 

privada, é o fruto do sentimento que irradia no 

público em geral e, em especial, no que ela se 

relaciona. É predominantemente relacionada à 

qualidade de suas atividades, e também à sua 

fidelidade aos preceitos éticos, morais e aos va-

lores que a envolve.

Há tempos, o Rotary vem passando por um 
processo para dar vida à estratégia de 
comunicação. Como isso vem ocorrendo?
Após uma pesquisa de opinião pública, onde 

foram entrevistados rotarianos, ex-rotarianos, 

funcionários e fornecedores do Rotary, os resul-

tados obtidos pontuaram para certo desconhe-

cimento sobre a instituição, quem eram os 

rotarianos e o que eles faziam. Com o novo Plano 

de Ação (Planejamento Estratégico do Rotary), 

estabelecemos as prioridades estratégicas de 

comunicação para dar vida à marca Rotary, 

utilizando uma única voz. A marca mãe ou marca 

de assinatura do Rotary International foi revita-

lizada, dando origem às outras marcas (Distrito, 

Rotary Club, Fundação Rotária, Interact e 

Rotaract) e, por isto, foi chamada de marca mãe.

Quais são as prioridades estratégicas?
Há mais de um século, fomos pioneiros em um 

novo modelo de liderança no servir baseado em 

conexões pessoais. Hoje, essas conexões são 

uma rede que transpõe barreiras culturais, lin-

guísticas, geracionais e geográficas e compar-

tilha a visão de um mundo melhor. Como Pessoas 

em Ação, entendemos que a realização dessa 

visão requer um plano. E nosso Plano de Ação 

estabeleceu quatro prioridades estratégicas: 

ampliar nosso impacto, expandir nosso alcance, 

aumentar o engajamento dos participantes e 

melhorar nossa capacidade de adaptação.

E quais são as estratégias integradas para 
unificar nossa comunicação e experiências? 
São quatro: uma única voz para elevar a identi-

dade e mensagens consistentes; sermos todos 

embaixadores da marca para orientar e capaci-

tar nossos associados a contatem suas histórias 

de impacto; nossas experiências para incenti-

varem os clubes a promoverem e salientarem 

suas oportunidades e experiências distintas;  

ativações em evento para engajar e energizar o 

público em geral com nossos eventos principais.

Que oportunidades temos para falar do Rotary 
ao público externo?
Divulgando nossas ações, projetos e programas 

rotários nas comunidades onde os clubes estão 

inseridos. Contando histórias de pessoas benefi-

ciadas. Mostrando os resultados obtidos! Deve-

mos usar um release que tenha os 5 W (what, 

who, when, where e why) e os 2H (How e How 

much), ou seja, o quê, quem, quando, onde, 

porquê, como e quanto custou. Além, é claro, de 

fotos mostrando pessoas em ação. 

O objetivo comum é elevar o entendimento 
global sobre nossa organização em 10% até 
2022. Estamos pertos de atingir a meta?
Temos melhorado muito nos últimos anos com o 

trabalho de imagem pública, porém ainda 

existem pessoas que não utilizam a marca 

corretamente, ou seja, não a fazem no Brand 

Center e, portanto, não estão protegendo a 

marca, assim como desconhecem o que a 

organização faz. Porém, avançamos muito!
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Como a falta de conscientização do público 
sobre nosso trabalho afeta atração de  associa-
dos, parceiros e arrecadação de valores?
Porque muitos Rotary Clubs não divulgam suas 

ações, projetos e programas rotários nas 

comunidades onde estão. Cabe a cada clube e a 

cada rotariano divulgar aquilo que é feito. 

Divulgação correta com textos (press releases), 

informativos e fotos de pessoas em ação. Para 

atrair novos associados, o clube precisa mostrar 

um trabalho eficiente com evidências que 

provam que aquilo aconteceu de fato. 

Logo, ao aumentar a conscientização pública  
sobre o Rotary, aumentamos nossa capacidade 
de causar impacto positivo. É isso?
Exatamente! Quando mostramos ao público 

interno e externo o que é o Rotary, quem são os 

rotarianos e, principalmente, o que nós, rotaria-

nos, fazemos, estamos causando impacto 

positivo na comunidade.  

Como dar mais e maior visibilidade ao Rotary?  

Mostrando que os rotarianos são Pessoas em 

Ação que solucionam problemas e fazem o bem 

no mundo. Como? Divulgando ações, projetos e 

programas rotários e, principalmente, sendo um 

exemplo de pessoa nas vidas rotária, pessoal e 

profissional.  

Partindo do princípio de que todos somos Em-
baixadores da Marca, como podemos usar his-
tórias para promover o Rotary a não rotarianos 
e ajudá-los a compreender o nosso trabalho?
Histórias do que fazemos, dos projetos que exe-

cutamos, dos programas que realizamos e, prin-

cipalmente, dos resultados obtidos. Depoimen-

tos de pessoas beneficiadas e de rotarianos que 

trabalharam por inúmeras horas voluntariamen-

te. Estas evidências dão credibilidade a aquilo 

que realizamos com tanto amor. Dados como nú-

mero de pessoas beneficiadas, valores gastos 

nos projetos e número de horas voluntárias tra-

balhadas são importantes para serem divulga-

dos, porque mostram a grandiosidade do traba-

lho  e dão mais credibilidade às informações.

Qual o papel de cada rotariano no que se refere a 
dar vida à história do Rotary?
Todo rotariano é embaixador da marca Rotary e 

responsável por divulgar nossa organização, o 

Os recursos do Brand Center foram atualizados e 

já estão disponíveis. Visite a aba Nossa Marca 

para instruções sobre como usar os logos, cores, 

fontes e a voz do Rotary para desenvolver 

panfletos, apresentações e outros materiais que 

tenham a cara de nossa organização. Guias 

sobre o uso da marca, da campanha Pessoas 

em Ação, ou para a realização de anúncios, 

antes em PDF, foram substituídos por conteúdo 

web. Também é possível fazer o download de 

alguns logos em formatos adequados para 

impressão em alta resolução. Temos novos 

modelos para facilitar a criação de logos oficiais 

de clube e a customização de anúncios, artes 

gráficas para mídias sociais e folhetos.

CONHEÇA BRAND CENTER 

ENTREVISTA
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que é o Rotary e o que os rotarianos fazem, 

usando a marca corretamente, protegendo-a. 

Rotariano é uma pessoa em ação! Por isto, a 

importância de divulgar ações, projetos e pro-

gramas rotários na comunidade onde o clube 

está inserido. É lá que estão as pessoas que irão 

reconhecer o trabalho do rotariano. Este é o nosso 

público alvo. É ele que vai reconhecer nosso 

trabalho e se identificar com nossa organização, 

vindo a se tornar no futuro um associado. 

Por fim, qual papel de cada rotariano no que se 
refere dar vida à história do Rotary? 
Finalizando, deixo aqui a Visão do Rotary: “Juntos, 

vemos um mundo onde as pessoas se unem e 

entram em ação para causar mudanças dura-

douras em si mesmas e nas comunidades e no 

mundo”. Nosso Plano de Ação mudou muito. O 

que não mudou foi a necessidade dos valores 

que definem o Rotary: companheirismo, integri-

dade, diversidade, serviços humanitários e lide-

rança. O plano honra nosso passado e abraça 

nosso futuro. Podemos evoluir e manter o Rotary 

não apenas relevante, mas também próspero! A 

liderança e os conhecimentos de nossos 1,2 

milhão associados nos ajudam a enfrentar 

grandes desafios locais e internacionais. Unidos 

pelos mesmos valores e pela visão de um futuro 

melhor, trabalhamos para ajudar as comunida-

des naquilo que elas mais precisam.  Por mais de 

100 anos, nossos princípios têm sido a base de 

nossos valores e tradições. A Prova Quádrupla, o 

Objetivo do Rotary e as Avenidas de Serviços 

expressam nosso compromisso com serviços 

humanitários, companheirismo, diversidade, 

integridade e liderança.

“

“

     Quando mostramos ao 
público o que é o Rotary, quem 

são os rotarianos e, 
principalmente, o que fazemos, 
estaremos causando impacto 

positivo na comunidade
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“     Com o novo Plano de Ação, 
estabelecemos prioridades 

estratégicas de comunicação 
para dar vida à marca Rotary, 

utilizando uma única voz

“



COMISSÃO

 Estamos encerrando mais um ano rotário 

e, no meu caso particular, mais uma missão 

rotária. Nos últimos três anos, 2019-20, 2020-21 e 

2021-22, tive a honra de presidir a Comissão 

Distrital do Quadro Associativo. Um desafio 

enorme em um Distrito que iniciava uma nova 

fase com a fusão dos Distritos 4430 e 4610. 

 Nossa missão, juntamente com os Gover-

nadores Maria Lucia, Jô Antiório e Augusto Cesar, 

muito mais do que simplesmente zelar pelo DQA, 

foi trabalhar no sentido de construir um senti-

mento de união e, sobretudo, de identidade para 

o Distrito 4563.

 Creio que, juntamente com outros tantos 

Companheiros, chegamos a um bom termo 

nessa empreitada, pois constatamos que o 

Distrito 4563 é reconhecido como uma força 

emergente no rotarismo brasileiro - e por que não 

dizer mundial?

 Para todos nós, integrantes do Distrito 

4563, este triênio foi rico em aprendizagem, em 

troca e, sobretudo, no trabalho. Neste período, 

superamos as eventuais diferenças e nos unimos 

em prol do objetivo precípuo do Rotary, que é o 

servir!  Tenho convicção de que, nesse período, 

criamos a nossa identidade, a identidade “4563” 

que, se não nos faz melhor, nos faz diferente na 

forma que vivemos Rotary e tudo aquilo que a 

nossa organização nos proporciona.

 Em relação ao DQA, sabíamos das dificul-

dades que enfrentaríamos, mas nos organiza-

mos para que o planejamento estratégico pre-

parado para esse período fosse cumprido. Imagi-

návamos - para não dizer que sabíamos - que o 

primeiro exercício do Distrito que se formava seria 

de acomodação com eventuais perdas.  

 No primeiro terço desse período, ano 

rotário 2019-20, trabalhamos muito para minimi-

zar esse processo e, até certo ponto, fomos bas-

tante incisivos em relação a admissão de novos 

associados. Era preciso minimizar as eventuais 

perdas. Assim, realizamos um Diagnóstico dos 

Clube do Distr i to ,  quando conseguimos 

constatar: (a) seus pontos fortes e pontos fracos, 

(b) a vocação, (c) a representatividade comu-

nitária no quadro associativo, (d) as necessi-

dades da comunidade, (e) o formato das reu-

DQA PRESTANDO CONTAS

Fundação do RC Satélite Itaquaquecetuba
Ativação, em 1º de junho de 2022



niões, (f) o envolvimento do clube com outras 

entidades, (g) a participação dos associados nos 

projetos do clube, bem como de sua família e da 

família rotária, (h) o envolvimento de jovens lide-

ranças e de mulheres, (i) implementar um pro-

cesso de melhoria da capacitação rotária, etc.

 Já no segundo terço, ano rotário 2020-21, 

sem descuidar da admissão de novos associa-

dos, buscamos a fidelização do quadro e fortale-

cer sua capacitação e integração, e consegui-

mos mantê-lo estabilizado.

 No terceiro e último terço, ano rotário 2021-

22, nossa missão era aumentar o número de 

associados e, conforme os dados de 24 de junho, 

temos o significativo resultado positivo de 

evolução do quadro associativo do Distrito em 96 

(noventa e seis) associados, isso em relação ao 

número de associados em 01/07/2021.

 Conforme consta dos apontamentos do 

Rotary International, é seguinte a situação atual 

do DQA do Distrito 4563:

 Neste ano rotário, também levamos o 

Rotary onde ele não estava e foram fundados 

nove clubes novos: RCSP Mateo Bei; RC Itaqua-

quecetuba Inovação; RC Caieiras; RC Satélite 

Itaquaquecetuba Inovação; RC Satélite Itaqua-

quecetuba Pinheirinho Vilarejo; RC Satélite Mogi 

das Cruzes Biritiba Mirim; RC Satélite SP Jaguaré 

E-Novar; RC Satélite SP Vila Formosa Regente Fei-

jó; e RC Satélite Suzano Baruel. Também foram 

abertos quatro novos Rotaract Clubs: RCT SP 

Aclimação; RCT SP Mateo Bei, RCT SP São Mateus; 

e RCT SP Vila Alpina.

 Enfim, acredito que, juntos, tivemos suces-

so no atendimento das diretrizes que estabele-

cemos no planejamento estratégico do DQA, 

porque criamos mais e melhores condições para 

expansão dos serviços humanitários e aumen-

tamos a projeção interna - melhorando a auto-

estima - e externa da imagem pública dos 

Clubes, do nosso Distrito 4563 e do Rotary. 

 Por fim, agradeço aos Governadores Maria 

Lúcia, Jô Antiório e Augusto Cesar pela confiança, 

aos membros da Comissão Distrital do DQA pelo 

apoio de sempre, a receptividade de todos 

Presidentes dos Clubes e companheiros do Dis-

trito nestes três anos. Agora que assumimos 

novas responsabilidades além do âmbito do Dis-

trito, e vamos servir Rotary como Coordenador 

Regional da Fundação Rotária – Região 31, que é 

formada por 16 Distritos, peço a Deus que siga 

abençoando a todos para que possamos seguir 

fazendo a diferença na vida de pessoas que, 

eventualmente, nem conhecemos, na certeza de 

que Mais se Beneficia Quem Melhor Serve.

 Sem nenhuma dúvida, neste período que 

se encerra, nosso Distrito Abriu Oportunidades, 

Conectou Pessoas e Serviu para Transformar 
Vidas, sendo lícito a todos nós Imaginar um 

Rotary e um mundo melhor!

Paulo Eduardo
de Barros Fonseca

Governador 2006-07 e Presidente
da Comissão Distrital de DQA

COMISSÃO
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Número de associados
01/07/2021: 1.779
24/06/2022: 1.875

crescimento de 5,5%
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RC Arujá 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  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 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
RCSP Avenida Mateo Bei
RCSP Avenida Paulista
RCSP Barra Funda
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17 
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17 
9 
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13 
6 
15 
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17 
33 
11 
14 
39 
32 
13 
8 
31 
0 
12 
13 
21 
33 
12 
49 
7 
14 
30 
31 
5 

74 
35 
11 
12 
10 
17 
14 
24 
31 
14 
9 
23 
0 

23 
16     

426,22
2.194,13
3.136,63

11,68
56,74
187,88
156,42
72,30
156,30

1.630,46
131,35

1.523,65
158,55
60,60

3.048,05
60,34

525,06
3.729,42
3.594,44

451,42
0,00

6.035,79
131,57
50,93

3.084,21
2.166,32
1.626,50
1.316,14

4.963,83
63,83

1.715,58
568,88

2.285,70
39,87

4.546,01
3.779,15

51,38
294,19
46,88

2.346,08
2.269,14

115.064,34
9.971,12

14,16
204,98

2.443,50
2.867,72
5.900,32
692,25

14,21
146,28
69,70
0,97
3,34
13,42
9,20
8,03
15,63

125,42
21,89
101,58
17,62
3,56
92,37
5,49
37,50
95,63
112,33
34,72
0,00

194,70
6,27
4,24

237,25
103,16
49,29
109,68
101,30
9,12

122,54
18,96
73,73
7,97
61,43

107,98
4,67

24,52
4,69

138,00
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4.794,35
321,65
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22,78
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0,00

256,54
43,27
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26 
20 
45 
9 
21 
14 
17 
3 
9 
12 
7 
14 
8 
14 
34 
10 
12 
36 
29 
12 
7 

32 
21 
12 
19 
17 
31 
15 
41 
0 
12 
30 
35 
0 
61 
35 
9 
13 
15 
16 
13 
23 
37 
12 
9 

20 
20 
23 
15    

(4)
5 
0 

(3)
4 
0 
0 

(6)
(1)
(1)
1 

(1)
(1)
(3)

1 
(1)
(2)
(3)
(3)
(1)
(1)
1 

21 
0 
6 

(4)
(2)
3 

(8)
(7)
(2)
0 
4 

(5)
(13)

0 
(2)

1 
5 

(1)
(1)
(1)
6 

(2)
0 

(3)
20 
0 

(1)

4
6
9
5
5
3
1
0
7
1
1
0
2
0
6
0
0
1
0
3
0
4
21
6
6
1
2
4
1
2
3
3
5
0
2
6
2
2
13
4
2
1
7
1
0
2

23
1
2

8 
1 
9 
8 
1 
3 
1 
6 
8 
2 
0 
1 
3 
3 
5 
1 
2 
4 
3 
4 
1 
3 
0 
6 
0 
5 
4 
1 
9 
9 
5 
3 
1 
5 
15 
6 
4 
1 
8 
5 
3 
2 
1 
3 
0 
5 
3 
1 
3

TOTAL DE ASSOCIADOS

01/07/2021

30/05/2022 AUMENTO 
OU PERDA

REAL ENTRADA
SAÍDA

NÚM
ER

O D
E

REU
NIÕ

ES
FR

EQ
UÊN

CIA

71%

85%

90%
70%
78%
72%

83%
80%
100%
42%
88%
85%
75%

52%

59%
88%
78%
90%
66%

75%

84%

36%

50%

90%
80%
97%
79%
85%

90%

60%

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

FUNDAÇÃO ROTÁRIA

REALIZADO
2021-22  US$

REALIZADO
PER CAPITA US$
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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
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
Rotary E-Club Satélite Mogi das Cruzes - Conexão  
RC Satélite Mogi das Cruzes - Biritiba Mirim
RC Satélite Itaquaquecetuba Pinheirinho  - Villarejo
RC Satélite Suzano Baruel
RC Satélite SP Jaguaré E-Novar
RC Satélite SP Vila Formosa Regente Feijó

20 
15 
34 
14 
9 
13 
18 
31 
26 
29 
28 
40 
16 
8 
14 
13 
20 
46 
11 

29 
7 
18 
20 
17 
19 
20 
10 
17 
31 
24 
34 
22 
15 
14 
39 
16 
12 
13 
13 
12 
19 
8 
0 
0 
0 
0 
0 

2.282,92
1.178,94
639,88
797,46
64,46
327,37
399,11
782,21
81,15

1.814,85
2.687,88
8.637,80
1.379,15
40,47

1.358,88
2.355,88
2.446,65
4.106,49

52,37
3.396,85

11,76
1.499,12
297,60
1.715,88
4.611,58
2.611,41
33,10

2.547,31
1.481,98
2.871,24

13.326,93
4.734,94
443,55

3.534,28
3.791,24

70,31
269,46
433,77
415,74
41,89

633,70
0,00

0,00
0,00

0,00

114,15
78,60
18,82
56,96
7,16

25,18
22,17
25,23
3,12

62,58
96,00
215,95
86,20
5,06

97,06
181,22
122,33
89,27
4,76
117,13
1,68

83,28
14,88

100,93
242,71
130,57

3,31
149,84
47,81
119,64
391,97
84,96
29,57

252,45
97,21
4,39

22,46
33,37
31,98
3,49

33,35
0,00

0,00
0,00

0,00

20 
15 
29 
21 
9 
11 
17 
34 
29 
35 
24 
36 
21 
7 

24 
14 
23 
43 
11 

28 
3 
16 
19 
18 
24 
21 
13 
17 
26 
23 
31 
18 
15 
14 
33 
15 
10 
9 
12 
13 
17 
8 
12 
12 
6 
12 
6 

0 
0 

(5)
7 
0 

(2)
(1)
3 
3 
6 

(4)
(4)
5 

(1)
10 
1 
3 

(3)
0 

(1)
(4)
(2)
(1)
1 
5 
1 
3 
0 

(5)
(1)
(3)
(4)
0 
0 

(6)
(1)
(2)
(4)
(1)
1 

(2)
0 
12 
12 
6 
12 
6 

0
2
1
7
2
0
0
7
5
11
1
6
6
0
21
2
6
1
1
3
0
2
2
3
6
4
5
1
1
0
2
1
0
2
0
1
0
2
7
5
9
1

12
13
8
12
12

0 
2 
6 
0 
2 
2 
1 
4 
2 
5 
5 
10 
1 
1 
11 
1 
3 
4 
1 
4 
4 
4 
3 
2 
1 
3 
2 
1 
6 
1 
5 
5 
0 
2 
6 
2 
2 
6 
8 
4 
11 
1 
0 
1 
2 

6 

80%
82%
85%
70%
85%
66%
90%
59%
60%

80%
42%
78%

45%

48%
81%
63%
73%

53%
80%
64%
75%
75%
85%
70%
70%

90%
36%
53%
70%

80%
80%
50%

70%

100%
80%

100%

2
5
2
3
5
3
4
4
5
Não enviado
4
4
4
Não enviado
4
Não enviado
3
4
2
5
Não enviado
4
4
4
5
4
2
3
3
Não enviado
3
3
4
5
Não enviado
Não enviado
5
3
2
Não enviado
2
Não enviado
Não enviado
2
3
Não enviado
2

CLUBES

Doações a Fundação Rotária em 2021-22: US$ 277.622,99
Doações a Fundação Rotária per capita: US$ 152,62

TOTAL DE ASSOCIADOS

01/07/2021 AUMENTO 
OU PERDA

REAL ENTRADA
SAÍDA

NÚM
ER

O D
E

REU
NIÕ

ES
FR

EQ
UÊN

CIA FUNDAÇÃO ROTÁRIA

REALIZADO
2021-22  US$

REALIZADO
PER CAPITA US$

Número de associados em 01/07/2021: 1.784 
Número de associados em 30/05/2022: 1.819 

30/05/2022
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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: 

Rotary E-Club do Distrito 4430

Walter Rodrigues Junior  

RC Barueri 

Vitor Sequetin Esprega

Lucas Scudeler Gomes

Fernando Hara  

Roberto Carlos Pedroso

RC Barueri Alphaville 

Isis Kharlakian 

Jacqueline Kharlakian 

RC Barueri Empresarial 

Celso Luiz Tracco

RC Barueri Tamboré

Leandro Alves de Camargo

RC Caieiras

Adriano Biella da Silva

Anselmo Domingos Cogo

Antonio Ap. Vieira de Souza

Bruno Arl Schnell

Claudia Almeida Buono

Daniela Massela César

Fernando Costa  

Fredy Arl Schnell

James Ernesto Mazzantti

João Silvestre Nani Alves

José Carlos Silingardi

José Lima César Filho

Julio César Siqueira

Luciana Xavier de Morais

Luis Fernando Mancini

Maggayver Grecco 

Marcio Francisco dos Santos

Patricia Menegatti Siqueira

Renato Ferreira Guimarães

Ricardo Reis de Siqueira  

Richard Santos Rodrigues  

Roberto Buono  

Rogério Carlos F. dos Santos

Sergio Renato Costa

Sidnei de Moraes

RC Itaquaquecetuba 

Itiberê Sant Anna de Souza

Leandro Ishikawa Parimoschi

Rotary Club Satélite 
Itaquaquecetuba Ativação 

Adriana Gnatiuc

Iracema de Calazans Braz

Jhany Viedma Cedro

Maria Carolina Tavares

Sandra Gonçalves Quintal

Sandra Ribeiro  

Valeria Fernandes Gutieres

Vanda Pedroso Lima

RC Itaquecetuba Pinheirinho 

Augusto Cesar Dos Santos Junior

Caroline Brito Guerreiro

Jessica Sueko dos Santos

João Paulo Gema Barbosa

Wagner Almeida da Silva III

RC Jandira Santana de

 Parnaíba Aldeia da Serra 

Abrão Isa Gersenzon

RC Vargem Grande

Paulista - Conecta 

Claudia Correia Biliu

Jose Elias Dos Santos

Nangelis Kley Camargo

Renata Dos Reis  

RCSP Alto da Mooca

Anderson Festa Santos

Marcus Pastore Mesquita

Rotary Club Satélite SP

Jaguaré E-Novar

Cassia Lizie de Carvalho Pessoa

Elenilson Pereira  

Giselle Sousa Silva Argolo

Jacqueline Sousa da S. Silva

Jhony Romão da Silva

Larissa Garcia de Oliveira

Marcos Renato Alves

Mariana Gabriela Lucas Lourenço

Naira de Sousa Silva

Renan Cosmos da Silva

Ulisses Matins Filho 

Ybenson Augustave  

RCSP Pirituba 

Elaine Bloise 

RCSP Vila Matilde Centenário 

Maria Helena Serra  

RC Arujá - Sul

Marisol Leite Casmalla

Rotary E-Club do Distrito 4430

Ademil Martin Andrade Filho

Daniel João dos Santos  

Marisvaldo Felix de Souza

RC Barueri Centro 

Comercial Alphaville 

Roberto dos Santos Aragão

RC Barueri Tamboré

Elaine Bloise  

Ieda Pereira  

Vinícius de Almeida

RC Embu das Artes 

Fernando Henrique Morais

Marcus Eloy dos Santos Pereira

RC Guarulhos - Sul

Miguel Parente Neto  

RC Guarulhos - Vila Galvão 

Maria Isabel de Queiroz Federice

RC Itaquaquecetuba Pinheirinho

Armando Oliveira  

Fabio Aparecido Rodrigues

Rogério Rodrigues Pereira

RC Mogi das Cruzes 

Marcos V. de Paulo Casarine Filho

RC Osasco

Alexandre Luiz de França

Marcos Antônio Serrano

RC Registro

Edmar Denis de Azevedo

RC Registro Ouro

Jefferson Sampaio Viana

RCSP Aclimação 

Sonilda Martins Miranda

RSP Água Rasa 

Erika Edwirges Calixto

Cosmo Feliciano da Silva

RCSP Alto da Mooca

Luiz Walter Lino da Silva   

RCSP Brooklin Armando

 de Arruda Pereira 

Afonso Navarro Bisneto 

Wilson C. Millan  

RCSP Cantareira 

José Carlos Leite Nascimento

RCSP Jaçanã

Fernando Eduardo Campos

RCSP Liberdade 

Hirofumi Ikesaki  

RCSP Mooca 

Adriano de C. Kwasniewoski

José Roberto de Castro

RCSP Noroeste Freguesia do Ó

Alan Candido Pereira

RCSP Parque Continental 

Nelson Gomes de Vecchi

RCSP Penha 

Luis Carlos Simões

RCSP Tatuapé 

Carlos Eduardo Bettiati

RCSP Vila Alpina 

Emerson Faria Silva

RCSP Vila Guilherme 

Mara Regina Neves
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RAC Alphaville 
RAC Barueri - Conexão Castelo Branco
RAC Ferraz de Vasconcelos
RAC Guarulhos
RAC Guarulhos - Aeroporto
RAC Guarulhos - Norte Centenário
RAC Guarulhos - Sul
RAC Guarulhos - Vila Galvao
RAC Itapecerica da Serra
RAC Itaquaquecetuba
RAC Mogi das Cruzes
RAC Poá
RAC Registro
RAC São Paulo - Aliança Rio Branco
RAC São Paulo - Espro
RAC Universidade Mackenzie
RAC Suzano
RAC Aclimação
RAC Alto da Mooca
RAC São Paulo - Artur Alvim
RAC São Paulo - Avenida Mateo Bei
RAC Sao Paulo - Avenida Paulista
RAC São Paulo Barra Funda - FAAP
RAC São Paulo - Brás
RAC São Paulo - Butantã
RAC São Paulo - Cambuci
RAC Sao Paulo - Liberdade
RAC São Paulo - Mandaqui
RAC São Paulo - Nações Unidas
RAC São Paulo - Freguesia do Ó
RAC Sao Paulo - Norte
RAC São Paulo - Penha
RAC São Paulo - Pirituba
RAC São Paulo - São Mateus 
RAC São Paulo - Tremembé
RAC São Paulo - Vila Alpina
RAC São Paulo - Vila Carrão
RAC São Paulo - Nordeste Vila Maria 

12/07/2000
16/04/2019
29/07/2016
01/09/1992
23/03/2017
23/04/2019
03/03/2010
04/06/1982
07/08/2012
31/08/2010
24/10/2012
22/01/2007
28/09/1987
30/06/2017
05/08/2009
13/06/1969
13/01/1900
09/11/2021
18/06/2019
28/03/2013
23/08/2021
08/11/1991
16/05/2013
28/12/2012
13/01/2003

09/05/2007
23/06/1985
22/03/2019
08/10/2003
23/11/2010

14/07/2004
25/06/2021
10/10/2014
09/11/2021
16/11/2006
15/12/2021

09/05/2008
19/06/2012

10
5
9
10
11
4
11
21
5
16
8
6
22
6
7

39
13
1

14
7
7
12
4
9
9
8
7
4
9
5
4

23
11
1
4
1

14
10

ROTARACT ADMISSÃO
EM RI

TOTAL DE
ASSOCIADOS

Número de associados em 30/05/2022: 364
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