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Chega às suas mãos o primeiro Comunicado Mensal desta
gestão. De acordo com as diretrizes do Rotary International,
“uma das atribuições do governador é fazer uma comunicação
mensal aos clubes do distrito, podendo ter diferentes formatos”.
Foram meses estudando os projetos grá co e editorial desta
publicação, adaptando a paleta de cores do Rotary e do lema do
ano e buscando referências em layouts modernos, para
chegarmos a este resultado. Dos possíveis nomes elencados, o
Governador Joaquim optou por este: "Imagine Ação". E por quê?
Jennifer Jones, a presidente do Rotary International, deseja que
todos os associados imaginem todas as possibilidades de como
podem transformar o mundo. E nosso Governador
complementa: vamos imaginar e partir para a ação.
Em formato revista, esta é uma publicação mensal com o
objetivo de informar e motivar rotarianos. As doze edições
regulares do ano rotário 2022-23 e a especial serão um rico
meio de comunicação que atualizarão os Clubes sobre o que
acontece no mundo rotário, em âmbitos local e mundial. Como o
nome indica, vamos imaginar e partir para a ação. Esperamos
que curtam e, mais, que nos enviem sugestões de pauta.
Queremos fazer uma publicação colaborativa!
Como sempre, trazemos por aqui recados dos líderes de nossa
organização. Jennifer Jones pergunta: “quais são suas histórias
e quem poderia ajudar a contá-las? (...) Pense em maneiras de
mostrar projetos notáveis em seus clubes e distritos”. E o diretor
Julio a rma: “o Rotary é o caminho da beleza abraçada à justiça
em permanente ação por um mundo inclusivo e equitativo que
alcance a convivência harmoniosa, despojada do interesse
individual e em prol do interesse superior que constitui o bem
comum”.
Em sua primeira mensagem como Governador, Joaquim Flávio
fala nas três iniciativas para imaginar o Rotary: “avançar nosso
compromisso com a diversidade, equidade e inclusão; criar uma
experiência acolhedora nos clubes; conquistar empresas”. E sua
esposa Pérsia reforça: “neste ano rotário, daremos ênfase ao
DEI - Diversidade, Equidade e Inclusão. E o que signi cam essas
três palavrinhas? Que precisamos enxergar os outros apenas
como seres humanos, independentemente de credo, cor ou
religião”.
Nesta edição, saiba mais sobre as iniciativas presidenciais,
conheça o Governador e suas propostas para o Rotary, veja
projetos de clubes em ação e leia um resumo sobre os
Seminários realizados em julho, entre outras notícias.
Uma boa leitura para todos e até a próxima!
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Contando nossas histórias
Todos os meses, desde que me associei ao Rotary, aguardo
ansiosamente a leitura da nossa revista – e, especialmente, desta
mensagem de abertura. (...) A sensação é de uma caça ao tesouro
de fotos e histórias memoráveis sobre essa grande organização
que tanto amamos. Ao longo dos anos, aprendi muito com os
projetos de serviço que vocês realizam e com as vidas que ajudam
a transformar. Como pro ssional de comunicação, sempre sonhei
com o dia em que as nossas histórias passariam a aparecer
regularmente na mídia convencional e as revistas do Rotary
seriam vistas e lidas por muitas pessoas em consultórios
médicos, lanchonetes e outros lugares públicos. É ótimo que os
associados ao Rotary estejam mais bem informados sobre o que
fazemos, e seria melhor ainda se mais pessoas conhecessem as
nossas histórias. Isso estava na minha cabeça quando eu pensava
em como promover o Rotary globalmente durante a minha
presidência. Ao longo dos próximos 12 meses, lançaremos uma
luz sobre projetos que colocam o trabalho do Rotary em destaque
mundo afora, e faremos isso de forma estratégica. Nessa turnê
planetária que estamos chamando de Imagine o Impacto, Nick e
eu chamaremos atenção para iniciativas desenvolvidas nas
nossas áreas de enfoque notáveis por seus bons resultados,
sustentabilidade e capacidade de ampliação. Estamos
convidando jornalistas de alto nível, pensadores e in uenciadores
para utilizar seus canais de comunicação e nos ajudar a aumentar
a conscientização das pessoas sobre nossa organização, nos
aproximando daqueles que querem servir, mas ainda não
perceberam que podem fazê-lo por meio do Rotary. Havia outra
questão importante a considerar nesse planejamento: nossa
pegada de carbono. Eu levo muito a sério a emergente posição de
liderança do Rotary nas questões ambientais. O exemplo dado por
nossos associados durante a pandemia de Covid-19 é
fundamental para moldarmos nosso futuro. Isso signi ca que
aproveitaremos a tecnologia digital para contar nossas histórias –
vamos tuitar, postar e falar com todos que quiserem nos ouvir.
Devemos levar o meio ambiente em conta e parte disso signi ca
nem sempre viajar, mas continuar a nos manter conectados de
forma signi cativa, como temos feito nos últimos dois anos.
Naturalmente, somos seres sociais e ainda temos necessidade de
estar juntos, mas precisamos car mais atentos às nossas
decisões e pensar em como nos reunir de forma um pouco
diferente. Por exemplo, se viajarmos para visitar um projeto,
planejaremos outras visitas nas redondezas. Então, quais são
suas histórias e quem poderia ajudar a contá-las? Espero que
você também colabore com o esforço Imagine o Impacto – suas
histórias podem ser levadas às pessoas com a ajuda das mídias
sociais ou durante uma chamada pelo Zoom. Pense em maneiras
de mostrar projetos notáveis em seus clubes e distritos. Todos
nós sentimos o impacto causado pelos valores e serviços do
Rotary. Agora, temos a oportunidade de compartilhar esse
sentimento com outras pessoas.

Todos nós
sentimos o
impacto causado
pelos valores e
serviços do Rotary.
Agora, temos a
oportunidade de
compartilhar esse
sentimento com
outras pessoas.

Jennifer Jones
Presidente 2022-23 do Rotary International
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Feliz ano rotário 2022-23

Rotary é o caminho
da beleza abraçada
à justiça em
permanente ação
por um mundo
inclusivo e
equitativo que
alcance a
convivência
harmoniosa.

Julio César Silva-Santisteban Ojeda
Ddiretor 2021/23 do Rotary International

Chegamos ao m de 2021-22, um extraordinário ano rotário
no qual os rotarianos do mundo, e especialmente os da
América Latina, desenvolveram um trabalho digno de ser
destacado e reconhecido. Realizamos ações para o bem de
milhões de pessoas que precisavam de mãos solidárias em
diversas áreas. Isso é con rmado por nossa solidariedade
com a Ucrânia e a ajuda humanitária que prestamos às
populações vulneráveis diante da crise de saúde que o
mundo vive. Meus parabéns aos Governadores de Ouro e às
suas equipes por sua entrega e dedicação para obter o
sucesso alcançado, aos coordenadores por seu magní co
trabalho, aos presidentes de clube pelo compromisso que
assumiram e, especialmente, a cada um dos rotarianos que
se envolveram com paixão para transformar vidas,
impulsionar a paz positiva e construir um mundo melhor
sob os nobres e excelsos ideais do Rotary. Agora que
estamos entrando nos primeiros dias deste ano rotário
2022-23, um novo grupo de líderes assume a condução do
Rotary, a maior e mais importante organização de ajuda
humanitária do mundo, tendo ao seu lado 1,4 milhão de
voluntários que já estão executando planos e projetos para
o bem da humanidade. Em parceria com a Organização
Mundial da Saúde, continuamos comprometidos com a
erradicação da pólio e a conscientização sobre a vacinação
para evitar a perda de vidas. Ao lado do Unicef, avançamos
nosso compromisso com a alfabetização. E com a
Organização das Nações Unidas em geral, desenvolvemos
nossa colaboração com a Agenda 2030 por meio das ações
que realizamos em nossas sete áreas de enfoque. Tudo isso
com a rme convicção em nossos princípios, valores e
postulados losó cos. São eles que nos iluminam e
indicam que o objetivo supremo de todas as nossas ações é
a pessoa humana e seu sagrado direito à dignidade e à paz.
Por isso, o Rotary é o caminho da beleza abraçada à justiça
em permanente ação por um mundo inclusivo e equitativo
que alcance a convivência harmoniosa, despojada do
interesse individual e em prol do interesse superior que
constitui o bem comum. Feliz ano rotário 2022-23.
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Momento de entrar em ação
Não consigo acreditar que o novo ano rotário já começou,
possibilitando que imaginemos o Rotary e tudo o que ele
simboliza. Nos últimos meses, quei muito contente por ter
me encontrado virtual e presencialmente com muitos de
vocês em nossos treinamentos e também nas festivas de
transmissão de cargos de Presidentes Eleitos e também na
minha, para celebrarmos a posse do Time 2022-23 e
rea rmar o nosso compromisso com o companheirismo.
Tem sido incrível ver a boa aceitação e concretização do
lema Imagine o Rotary. Para mim, veio ao encontro (embora
não fosse perceptível para mim antes) do que sempre
imaginei como lema e música para esta incrível jornada
com vocês neste ano. Alguns de vocês também pediram
mais informações sobre o projeto da joia com o nosso lema,
acredito que foi uma brilhante ideia da nossa Presidente
Debora Piereti, do Rotary Club de São Paulo -Aclimação,
que além de nos dar a possibilidade de termos uma bela
lembrança deste ano, ainda temos a oportunidade de
doarmos para a Fundação Rotária - e especi camente peço
que destinem este quinhão ao fundo End Polio Now. À
medida que avançarmos nossa atuação durante o ano,
quero muito que quemos todos conectados nesta jornada
fascinante, onde teremos outros três eventos de cunho
distrital, mas onde os atores serão vocês. Uma ação global
para o Meio Ambiente, outro de Educação (Concurso de
Leitura para a Primeira Infância) e mais um de Imagem
Pública ligada à Campanha contra a Pólio. A presidente do
Rotary International, Jennifer Jones, imagina um Rotary
onde os associados entram em ação para tornar seus
sonhos realidade e aproveitar ao máximo suas experiências
nos clubes, e acrescenta que realizá-los é uma opção
individual. E eu completo: que exerçam esta opção
realizando conosco estes três eventos. Durante este nosso
ano, nos concentraremos em três iniciativas para imaginar
o Rotary: 1. avançar nosso compromisso com a diversidade,
equidade e inclusão; 2. criar uma experiência acolhedora
nos clubes; 3. conquistar empresas. Obrigado por serem
tão atuantes e por fazerem parte da família rotária! Seu
compromisso demonstra como imaginamos o Rotary.

Tem sido incrível
ver a boa aceitação
e concretização do
lema Imagine o
Rotary. Para mim,
veio ao encontro
(embora não fosse
perceptível para
mim antes) do que
sempre imaginei.

Joaquim Flávio de Moraes Filho
Governador 2022-23 do Distrito 4563
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Diversidade, Equidade e Inclusão

Nesta nossa
caminhada,
precisamos
colocar muito mais
amor em nossas
relações, muito
mais respeito por
nossas diferenças
e muito mais
aprendizado.

Pérsia Vieira Garcia de Moraes
Cônjuge do Governador 2022-23

A roda gira e é mais uma oportunidade para realizar.
Renovando a cada ano, com novos líderes, podemos
aprender mais e ajudar ainda mais. Esta renovação nos traz
novo olhar e, através dele, podemos ver o mundo de forma
diferente. E por falar em diferente, neste ano rotário,
daremos ênfase ao DEI - Diversidade, Equidade e Inclusão.
E o que signi cam essas três palavrinhas? Que precisamos
enxergar os outros apenas como seres humanos,
independentemente de credo, cor ou religião. Como bem
colocou a presidente Jennifer Jones, compartilhamos a
responsabilidade de garantir que todos com quem
interagimos se sintam respeitados e valorizados. Não
importa quem você é, quem você ama, no que você crê, se
você tem de ciência, ou de que cultura ou país você (ou sua
família) vem. Veja: nem dentro de nossas próprias famílias,
as pessoas são parecidas. Cada um tem sua forma de ser,
seu jeito de fazer as coisas, sua forma de pensar. Por que,
então, haveríamos de querer igualdade para com os outros?
Nesta nossa caminhada, precisamos colocar muito mais
amor em nossas relações, muito mais respeito por nossas
diferenças e muito mais aprendizado. A diversidade
possibilita que possamos aprender mais, se importar mais
e progredir. E mais: é a diversidade que faz deste planeta
uma casa tão maravilhosa. Notem quantas espécies temos,
tantas cores e sabores, reparem na in nidade de lugares e
vejam quantas pessoas habitam este mundo. Quando
respeitamos as diferenças, estamos semeando a paz - e
promover a paz é um dos pilares do Rotary. Espero contar
com todos neste novo ano para outras empreitadas, com
novas e diferentes pessoas. Juntos, com amor e respeito.
Cada um de nós pode - e deve! - fazer sua parte para
promover diversidade, equidade e inclusão.

MENSAGENS
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Valor da proposta da Fundação
Recentemente, fui indagado sobre como poderiam ser de nidas
as prioridades da Fundação Rotária a partir de 1º de julho. Passei
alguns dias re etindo, mas no fundo gostaria de responder com
um comentário além das expectativas. O mais importante para
um líder no Rotary é, sem dúvida, desenvolver uma comunicação
e ciente, clara e objetiva, que sensibilize o coração e desa e a
mente dos nossos associados. Os programas da Fundação
Rotária oferecem um valor signi cativo a todos os envolvidos, e é
por meio da comunicação carismática, empática e apaixonada
que demonstramos nossos diferenciais e vantagens – e os
impactos para os bene ciados, de nindo o valor da nossa
proposta. Com a ajuda de histórias inspiradoras, narradas com
emoção e lógica, os líderes demonstram os benefícios de nossos
programas. Com a emoção, desenvolve-se o desejo e, por meio da
lógica, cria-se a con ança. Dessa forma, está formado o binômio
desejo-con ança, tão importante para o estabelecimento de
prioridades, como nesses exemplos de boas narrativas. “Um clube
realizou, pela primeira vez, um projeto nanciado por Subsídio
Global. Uma equipe de associados identi cou as necessidades da
comunidade, desenvolveu parcerias e implantou um programa
para melhorar a capacitação dos professores de uma escola
pública na periferia, tendo como resultado aulas mais dinâmicas e
menor evasão escolar”. “Vários clubes de niram a estratégia para
melhorar a cobertura vacinal em sua cidade. Para isso, seus
associados visitaram as autoridades públicas de saúde e
lideranças comunitárias, incentivando a imunização das crianças
nas escolas e creches, trabalho que, após seis meses, levou a um
aumento de 12% dos índices iniciais”. “As lideranças distritais
de niram uma meta ousada de arrecadação, combinando as
iniciativas dos clubes a uma grande campanha distrital com
práticas criativas, como a vaquinha eletrônica e, via Associação
Brasileira da The Rotary Foundation, doações empresariais de
grande porte. Com isso, desejam atingir US$ 100 mil em doações
totais”. “Um clube desenvolveu parceria com uma escola e, por
meio dos Prêmios Rotários de Liderança Juvenil, identi cou
alunos com grande potencial, oferecendo-lhes bolsas
educacionais em empreendedorismo, solução de problemas e
liderança. Cinco desses alunos já iniciaram estágio remunerado”.
Respondendo à indagação, entendo que as experiências tornam
os clubes mais dinâmicos e atrativos e os associados, mais
engajados. Isso signi ca maior retenção e a possibilidade de
atrairmos novos associados, alcançarmos maior visibilidade e
efetuarmos novas doações para nossa Fundação. Ao visitar os
projetos e interagir com os envolvidos, os líderes conversam com
os bene ciados e, ao escutar os testemunhos, se emocionam
com os resultados alcançados, como a melhoria de vida para
centenas de pessoas e comunidades que se tornam, cada vez
mais, braços e vozes atuantes no compartilhamento dessas boas
histórias, determinados a modi car a realidade que se apresenta.

Com a ajuda de
histórias
inspiradoras,
narradas com
emoção e lógica,
os líderes
demonstram os
benefícios de
nossos programas.

Marcelo Haick
Curador 2021/23 da Fundação Rotária
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INICIATIVAS PRESIDENCIAIS 2022-23
A presidente do Rotary International, Jennifer Jones, imagina um Rotary onde os
associados entrem em ação para tornar seus sonhos realidade e aproveitar ao
máximo suas experiências nos clubes. Durante seu ano, ela se concentrará em
quatro iniciativas presidenciais para Imaginar o Rotary: avançar nosso
compromisso com a diversidade, equidade e inclusão; criar uma experiência
acolhedora nos clubes; empoderar meninas; e expandir nosso alcance

Imagine uma experiência acolhedora no
clube: Conforto e zelo
O Rotary tem um papel importante a desempenhar para
garantir que o ambiente dos clubes e a experiência
proporcionada por eles sejam acolhedores, inclusivos e
agradáveis para todos os associados e participantes.
Pesquisas mostram que o zelo com os nossos
associados e seu nível de conforto nos clubes são os
fatores que mais afetam sua satisfação, e nossas
ferramentas mais poderosas para a retenção. Assim, é
importante descobrir e entender o que os associados e
participantes esperam do seu envolvimento com o
Rotary. Muitas vezes falamos da importância das
"entrevistas de saída" para entender melhor o porquê as
pessoas se desligam do Rotary. Mas por que esperar
que eles saiam? Jennifer incentiva os líderes de clube a
também usarem "entrevistas de entrada" para entender
as necessidades e expectativas dos novos associados
desde o início. Além disso, é preciso fazer
levantamentos regulares com todos os associados
existentes para garantir que eles tenham a
oportunidade de compartilhar ideias sobre sua
experiência com a associação.

Empoderamento de meninas
Jennifer também dará continuidade à
iniciativa de empoderamento de meninas,
lançada pelo presidente Shekhar Mehta,
reconhecendo que meninas empoderadas se
tornam mulheres empoderadas.

Imagine o Impacto:
Tour de Mídia
"Expandindo o
Alcance do Rotary"
Imagine a expansão do
alcance do Rotary. Ao
longo do ano, Jennifer
visitará oito projetos que
representam cada uma
das áreas de enfoque e a
erradicação da pólio. O
tour destacará exemplos
de como o Rotary pode
fazer uma diferença
mensurável,
apresentando a nossa
organização a novos
públicos e possíveis
parceiros e
in uenciadores.

RI EM FOCO
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Imagine: Diversidade, equidade e inclusão
O Rotary, com a contribuição e orientação da Força-Tarefa
de Diversidade, Equidade e Inclusão, fortaleceu nosso
compromisso com esses três pilares, resultando em um
foco maior na celebração das contribuições de cada
indivíduo, no avanço da equidade e na criação de uma
cultura mais acolhedora e inclusiva. A presidente Jennifer
Jones incentiva cada um a fazer a sua parte para:
Aprender mais sobre diversidade, equidade e inclusão
no Rotary, entendendo algumas de nições e maneiras
de celebrar e respeitar nossas diferenças.
Ÿ Determinar por que a diversidade, equidade e inclusão
são importantes para os clubes e comunidades, e como
a adesão a esses princípios pode ajudar o Rotary a
crescer e se fortalecer.
Ÿ Aumentar a conscientização sobre diversidade,
equidade e inclusão, criando uma comissão responsável
por esses três elementos nos clubes, a qual represente a
demogra a local.
Ÿ Entrar em ação nos clubes e comunidades, por exemplo,
buscando informações sobre grupos sub-representados
localmente, a m de se tornar um defensor mais
experiente e e caz em termos de diversidade, equidade
e inclusão.
Ÿ

RESERVE A DATA!
O Distrito vai
realizar um
evento focado
neste tema,
em outubro.

8
08.10.22
Das 8h30 às 13h

DISTRITO EM FOCO

RODA
GIROU
Joaquim Flávio de Moraes Filho
assume a Governadoria 2022-23 do
Distrito 4563 do Rotary International
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O engenheiro associado ao Rotary Club de São
Paulo – Alto da Lapa Joaquim Flávio de Moraes
Filho assumiu a Governadoria do Distrito 4563
do Rotary International. E o salão nobre do
Colégio Rio Branco, em Higienópolis, foi palco
da cerimônia de transmissão de cargos e posse
do conselho diretor, que aconteceu no nal da
tarde do dia 2 de julho.
O Governador Joaquim recebeu do antecessor,
o Governador Augusto Cesar dos Santos,
associado ao Rotary Club de Itaquaquecetuba,
o distintivo que simboliza a transição para o
ano rotário 2022-23.
“Demos, portanto, o pontapé inicial da nossa
jornada! Que sejamos abençoados por Deus em
nossa jornada, pedindo sabedoria e paciência
em nossa missão. Vocês são incríveis, obrigado
por este maravilhoso e emocionante começo”,
discursou convocando a todos a imaginar
Rotary. “A roda girou e nós somos a linha de
frente agora. A frente do bem! Deus na sua
sabedoria nos permitiu que fôssemos
capacitados neste ano que ndou. Agora, rogo
que Ele, neste ano que inicia, nos abençoe na
tarefa que assumimos, de buscar a paz, através
do servir. Servir usando nossa organização,
levando saúde, educação e distribuição
econômica de recursos”, nalizou.
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Acredito que a
alegria de vocês e
este sentimento de
felicidade
contaminarão o
universo, chegando
aos cantos onde a
necessidade deste
estado de espírito é
esperado. Com isso,
começamos a
nossa jornada rumo
ao nosso objetivo
de atingirmos nossa
meta humana de
impactar 1.000.000
de vidas! Após
vários dias de
treinamentos e
planejamentos,
chegamos até a
linha de partida!

Assista a cerimônia,
acessando o QR Code

DISTRITO EM FOCO

DISTRITO EM FOCO
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ENTREVISTA

LIDERANÇA PARA
IMPACTAR VIDAS
por Ligeia Stivanin e Juliana Martins Machado

Joaquim Flávio de Moraes Filho, associado ao Rotary Club São
Paulo - Alto da Lapa, é o Governador 2022-23 do Distrito 4563 do Rotary
International. Ele é casado com Pérsia Vieira Garcia de Moraes e pai de
Maria Eduarda Vieira Garcia de Moraes (RDK 2013-14) e Otávio Vieira Garcia
de Moraes (ex-intercambista de Rotary). É engenheiro mecânico e diretor
executivo da Clima Save Engenharia Térmica.
Iniciou suas atividades rotárias em 2003, como fundador do
Rotary Club de São Paulo – Alto da Lapa, e é um rotariano com 100% de
presença. Foi presidente no ano rotário 2007-08 e Governador Assistente
em 2009-10, além de ter ocupado diversos cargos no então Distrito 4610.
Atuou como Coordenador de Assembleias Distritais, posses de
governadores, PETS, Conferência e ILR (Instituto de Liderança Rotária) .
“Estou na organização há 18 anos, mas como rotariano há 12. Faço
esta brincadeira, pois quando entramos em Rotary, não sabemos direito o
que vem a ser Rotary, somos associados, mas nos tornamos rotarianos,
quando começamos a aprender o que fazemos e o porquê o fazemos.
Desta forma, comecei a aprender sobre a nossa organização, quando
comecei a estudar. De lá para cá, ocupei todos os cargos no clube,
culminando com a presidência em 2007-08. Depois, fui convidado a
ocupar o cargo de governador assistente no ano 2009-10 e, após esta
função, posso dizer que fui lançado no Distrito para mais funções, a
primeira como coordenador do PETS da Governadora Ligeia, que
acreditou no meu potencial. Depois disso, Conferências, várias ‘Avenidas
de Serviços’ e, agora, estou servindo como Governador”, conta.
Para ele, este cargo representa o elemento catalizador e agregador para estimular os presidentes e demais associados a realizarem os
objetivos do Rotary International. “Vejo como um reconhecimento e uma
oportunidade que o Colégio de Governadores nos dá para ampliamos
nosso modo de fazer coisas”, completa.

Para ser feliz é preciso...
viver as pequenas coisas
E tudo vale a pena quando...
vivemos para Deus

ENTREVISTA

O Rotary do futuro fará as
reuniões de trabalho
virtualmente, bem como os
treinamentos. Capacitações,
projetos e companheirismo,
presencialmente. O Rotary
estará muito mais perto do
seu entorno e fazendo
projetos mais relevantes,
com comunidade, empresas
e organizações civis atuando
em parceria, porque,
individualmente,
perderemos espaço

Ano Rotário 22-23
OPORTUNIDADE
Maior desa o
DIVERSIDADE

UMA SÓ PALAVRA

Legado da gestão
INTEGRAÇÃO
Di culdades
INCLUSÃO
Oportunidades
ACORDAR
Exemplos
ADRIANO VALENTE
Felicidade
CONVIVÊNCIA
Lema pessoal
TRABALHO, ORAÇÃO, SILÊNCIO
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Quando questionado como projeta a gestão e quais são
as ações que pretende realizar e bandeira a levantar, ele a rma:
“a mais importante de todas - e que gostaria de ver institucionalizada - é a relevância do rotariano para nós. Para tanto,
precisamos entregar o que prometemos quando colocamos o
distintivo em sua lapela: voluntariado (execução de projetos em
seu entorno), crescimento pessoal (desenvolvimento de
habilidades de liderança) e amizades para o resto da vida. E em
segundo ponto não em importância, mas sim didaticamente
para efeito de roteiro, são os recursos para nossa organização,
como capacitação para realizar os projetos a que nos propomos. Para isso, almejo deixar o legado de uma prática institucionalizada de delização de empresas (cidadãs). Não falo
nunca em doações para as empresas e, sim, investimento. Pois
doações são pontuais e efêmeras e investimento são duradouros. Investimentos são pautados em contratos, prestação
de contas, tudo solidi cado por retorno através do trabalho da
imagem pública”.
Como sua gestão pode contribuir com distrito, clubes e
organização? “Espero poder realizar o plano de deixar o Distrito
com um Planejamento a Longo Prazo, através do PLD,
institucionalizando os pontos de interesse da nossa organização, como trazer a cultura de aproximação de empresas para
dentro do Distrito 4563, com plano de arrecadação de recursos
através de empresas e não apenas do associado”, responde.
Além disso, menciona a criação de uma metodologia (CADRE)
para “execução de projetos relevantes para nosso entorno com
a valorização da nossa marca através da Imagem Pública” e,
claro, o foco no associado, “ delizando sua permanência e
completando o tripé para elevar nossa importância no
rotarismo nacional”. Para Joaquim, para deixar o Rotary mais
atraente, é preciso um PLD que delize associados e recursos.
Falando em recursos, qual a visão, de forma geral, do
papel do Rotary e da Fundação Rotária no mundo? “Um não
coexiste mais sem o outro. O Rotary sem recursos não tem
como sobreviver! Os rotarianos de hoje são pessoas que não
tem esta visão, quer seja porque não possam bancar, individualmente, os projetos necessários em suas comunidades,
quer seja porque ocupam posições em empresas que podem
bancar, mas que são extremamente organizadas que não agem
com contribuições esporádicas, sem uma causa de nida. Da
mesma forma a Fundação Rotária não tem vida própria
separadamente, haja vista, todas as fundações no mundo e cito
uma em especial, por estar perto de nós, a Fundação Bill e
Melinda Gates, que lança mão de uma parceria conosco, para
realizar as benevolências que acredita por saber que o Rotary é
capaz de realizar os projetos em que acreditam”.

ENTREVISTA
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Joaquim ressalta a importância do rotariano e pede que
os presidentes dediquem “grande parte da gestão para criarem
experiências em seus clubes de modo que eles sejam
acolhedores, inclusivos e agradáveis para todos os associados,
a m de engajá-los”. Fala do desejo em impactar um milhão de
vidas nesta gestão e defende a participação da família,
destacando que para ser um bom rotariano, seja em qual esfera
de cargo estiver ocupando, o nosso idealismo individual de
querer um mundo melhor, deve necessariamente contagiar o
resto da família: “uma vez que se não contarmos com o apoio da
família, estaremos divididos e não conseguiremos dar o que
nosso potencial pode fornecer à nossa causa”.
Projeta desta maneira o futuro do Rotary: “o Rotary do
futuro fará as reuniões de trabalho virtualmente, bem como os
treinamentos. Capacitações, projetos e companheirismo,
presencialmente. O Rotary estará muito mais perto do seu
entorno e fazendo projetos mais relevantes, com comunidade,
empresas e organizações civis atuando em parceria, porque,
individualmente, perderemos espaço”.
Por m, declara que a palavra de ordem neste ano é:
ouvir, ouvir e ouvir! “Para construir clubes mais fortes,
precisamos entender as necessidades e expectativas dos
novos associados logo no início. E precisamos continuar
veri cando regularmente se tais expectativas estão sendo
atendidas ou o que podemos fazer para ajudá-los a aproveitar
ao máximo suas experiências como rotarianos. Tenho certeza
que, se ouvirmos e mudarmos em alguns momentos a direção
do nosso navio, chegaremos ao porto de 2023 seguros”, naliza.

Precisamos entender o
porquê nossos associados
assumiram o compromisso
de se juntarem a nós e quais
são suas expectativas, para
que possamos atendê-lo e
entregar o produto que
'vendemos' quando
colocamos o distintivo em
sua lapela! O que eles
querem com o seu
envolvimento com o Rotary e
como pretendem influenciar
nossas comunidades e o
mundo por meio de sua
associação

ACONTECEU
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SEMINÁRIO DISTRITAL DO DQA
“Um Seminário para participar
com papel e caneta na mão”
por Paschoal Flavio Leardini,
Presidente da Comissão Distrital do DQA

Você está em Rotary
porque alguém lembrou
de lhe convidar, retribua o
favor, fazendo o mesmo
com outras pessoas
Ray Klinginsmith
Presidente do Rotary International 2010-11

Com quase 500 participantes no pico da plataforma
zoom, foi realizado o Seminário Distrital do DQA – Desenvolvimento do Quadro Associativo do Distrito 4563 no sábado, dia
23 de julho, na parte da manhã.
Um seminário preparado com carinho e muita responsabilidade por uma equipe técnica competente sob a batuta do
Instrutor Distrital, Governador 2018-19 Edson Borcato, onde foi
priorizado a atratividade, o companheirismo e a contribuição
pelos participantes que trouxeram suas experiências e,
principalmente, os seus “cases” de sucesso e estratégias
vencedoras para o desenvolvimento e manutenção do quadro
associativo de seus respectivos clubes.
A participação do Coordenador Assistente do Rotary
para a região 31, Governador 2016-17 do Distrito 4420 e
associado ao RC Santos - Porto, Ronaldo Varella, foi fundamental, nos dando um panorama atual do DQA no Brasil e
tratando de estratégias de sucesso, inclusive na fundação de
clubes satélites.
O Governador 2017-18, companheiro do RC Barueri –
Alphaville e presidente da subcomissão distrital de expansão
Francisco de Souza Ferreira Filho fez um chamamento aos
participantes, conclamando a contribuição efetiva dos clubes
indicando locais para a fundação de novos clubes satélites e
também tradicionais em áreas do nosso Distrito.
A companheira rotaractiana Thabata Carneiro Zeitume
deu um show na sua apresentação, mostrando muita
organização e planejamento e nos dando a tranquilidade que o
Distrito está no caminho certo com o comando da companheira
rotaractiana Beathriz Cruz, representante distrital de Rotaract.
Na minha apresentação, assistimos um vídeo com o Diretor
Julio Santisteban e com o coordenador de Rotary para a zona 31,
companheiro Claudiney Rocco, onde foi lançado um desa o
para que os clubes deem posse para 5 companheiros neste ano
rotário em eventos especiais de seus encontros.
Enfatizamos que o DQA é para se pensar todos os dias,
pois as perdas são involuntárias e que o DQA é responsabilidade
de todos os associados e não só do presidente da comissão.
“Não existe Rotary sem projetos e não existe clube sem associados”, ressaltamos. Falamos, em todos os momentos, que os
clubes devem ter estratégias de desenvolvimento e manutenção, e a primeira delas é ser um clube organizado, dinâmico e
atuante, sendo assim, o clube estará pronto para receber novos
associados que di cilmente vão querer sair do Rotary.
Nas metas distritais, além de atendermos ao desa o do
Diretor de dar posse a 5 novos associados, temos também que
trabalhar para que os clubes com menos de 15 associados,
cheguem a 15 e garanta o título “meu clube é 15”; os clubes que

ACONTECEU
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tenham entre 15 e 20 associados, que
cheguem a 20 e terá o título “meu clube é
20”; e os clubes com mais de 20 associados
devem crescer 10% e, assim, será um “clube
inspirador”. Também temos a meta de
fundar mais um clube satélite em cada área
e 2 (dois) novos clubes tradicionais no
Distrito.
Tivemos um espaço importante na
formação de 10 (dez) salas simultâneas,
onde contamos com um trabalho e caz de
facilitadores, membros da comissão
distrital do DQA, que conduziram, com
tranquilidade e dentro do tempo cronometrado, o debate de 6 (seis) questões que
trouxeram muitos subsídios para o trabalho
futuro da comissão com a contribuição
efetiva dos participantes.
O Governador Joaquim Flávio foi
pontual em suas considerações, enriquecendo sobremaneira o andamento de todo
o seminário, fazendo questão de destacar a
importância dos associados dos clubes do
Distrito e também agradecendo a contribuição de toda a equipe organizadora e
palestrantes.
Neste Seminário foi importante a
participação com papel e caneta na mão,
pois foram muitas as ideias, sugestões,
estratégias, casos de sucesso, informações e recursos apresentados, que se faz
importante que cada participante se torne
parte da solução e seja um multiplicador em
seus respectivos clubes.
Imagine o Rotary com o dobro de
associados!

Assista o Seminário,
acessando o QR Code

ACONTECEU
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SEMINÁRIO DE
GERENCIAMENTO
DE SUBSÍDIOS
Subsídios Distritais
Aconteceu, em 16 de julho, o Seminário sobre
Gerenciamento de Subsídios para ajudar aos clubes a
gerenciar, do início ao m, recursos da Fundação Rotária.
Renato Figueiredo, presidente da Comissão
Distrital da Fundação Rotária, ressaltou a importância do
Memorando de Entendimento e apresentou os requisitos
de quali cação para os clubes receberem subsídios.
Mencionou o Cadre - que ajuda os clubes a fazer projetos,
dando suporte para quem não sabe como fazê-los - e
falou sobre como administrar a quali cação. A rmou que
o dinheiro doado no Brasil não vai para o exterior, ca aqui
mesmo para ser aplicado em projetos nacionais. E
explicou que as doações são distribuídas da seguinte
forma: 5% para administração do Rotary International e o
restante é investido por 3 anos. A renda nancia as
operações da Fundação Rotária, uma parte vai para o
Fundo Mundial e a outra para o FDUC, de onde sai o
Subsídio Distrital.
O evento aconteceu de modo virtual,
via Zoom, e reuniu aproximadamente 250
rotarianos, que participaram ativamente com
dúvidas, comentários e sugestões.
Assista o Seminário,
acessando o QR Code

Financiam atividades menores
e mais curtas que atendem a
necessidades da comunidade.
Os Subsídios Distritais apoiam:
• Projetos humanitários,
incluindo iniciativas de
recuperação após a
ocorrência de desastres,
viagens e serviços
• Bolsas para qualquer nível,
duração, localidade ou área
de estudo
• Programas pró-juventude,
incluindo Intercâmbio de
Jovens, RYLA, Rotaract e
Interact
• Equipes de formação
pro ssional, isto é, grupos
de pro ssionais que viajam
para o exterior para ensinar
pro ssionais locais ou
aprender com eles sobre
seu campo de atuação

Subsídios Globais
Apoiam atividades
internacionais maiores que
tenham resultados
sustentáveis e mensuráveis
nas áreas de enfoque do
Rotary. O orçamento mínimo
para um projeto de Subsídio
Global é de US$ 30.000 e o
Fundo Mundial fornece no
máximo US$ 400.000. E podem
nanciar:
• Projetos humanitários
• Bolsas para estudos
acadêmicos em nível de
graduação
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FUNDAÇÃO DO RC CAIEIRAS

No dia 25 de junho, já no nzinho da gestão
2021-22, aconteceu a cerimônia de fundação do
Rotary Club de Caieiras, presidido pelo companheiro
Fredy Arl Schnell e sua esposa Cássia Regina.
No evento realizado no Espaço Almeida
Buono, estiveram presentes o Diretor 2011/13 José
Antônio Figueiredo Antiório, Governador 2021-22
Augusto Cesar dos Santos e sua esposa Cecilia, o
Governador 2022-23 Joaquim Flávio de Moraes Filho e
sua esposa Pérsia, Governador 2008-09 Amilton
Medeiros Silva e sua esposa Helenice e a representante do distrito para a fundação do clube, a companheira Sônia Pedroso, presidente do Rotary Club de
São Paulo – Lapa, clube padrinho.
Os 25 associados ao Rotary Club de Caieiras
são empresários e pro ssionais de destaque na
cidade e possuem um histórico de ações de voluntariado e de ajuda ao próximo, representando 21 classi cações pro ssionais diferentes. O objetivo deles é
proporcionar, através de projetos, o desenvolvimento
de ações focadas dentro dos eixos de atuação do
Rotary e contribuir para desenvolvimento das pessoas
em condição de vulnerabilidade social, transformando
assim, para melhor, a vida de muitas pessoas.

CLUBES EM AÇÃO
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Através do Subsídio Distrital, o RC
Registro - Ouro entregou ao Hospital
São João móveis e equipamentos
hospitalares para um quarto com dois
leitos do setor Materno Infantil. Toda
adequação e reforma do quarto,
aquisição de mobília e equipamentos
foram feitos graças à destinação de
recursos do Rotary. A ação faz parte do
projeto Adote um Leito.

O RCSP Pacaembu - Bom
Retiro realizou uma festa julina
na escola de adoção afetiva, o
Colégio Pedro II, que ca na
Barra Funda. O clube, ainda
neste mês, doou 25 kits de
enxoval de bebês para a
campanha da Semana de
Amamentação, que
acontecerá na primeira
semana de agosto na Santa
Casa de São Paulo. Nesta ação,
também teve a participação da
CasAzul entregando 70
bonecas de amamentação e 07
bonecas para crianças em
tratamento paliativo.

RCSP São Mateus realizou o Rotary na Praça, no
Jardim Vila Carrão. Na ocasião, além da realização de
serviços da área de saúde, entre outras ações, foram
plantadas árvores no local.

JUVENTUDE
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Nosso Distrito tem 10 clubes de
Rotary Kids, com cerca 60
companheirinhos. Vamos Imaginar
um Rotary com muitos Rotary Kids...

Em 25 de julho, foi reativado o
Rotary Kids de Suzano. O
Presidente Inspirador José
Raimundo juntamente deu
Posse ao Presidente Eduardo
Correia, que empossou o
Conselho Diretor. A família
Rotária de Suzano agora está
completa: Rotary Club, Asfar,
Rotaract, Interact e Rotary Kids.

No dia 23 de julho, o Representante
Distrital de Rotary Kids João
Henrique foi convidado a participar
da posse da Presidente Inspiradora
Catarina Iotti, do Rotary Kids de
Guarulhos Vila Galvão. Na festiva, sob
o comando do Presidente Ederval
(Guto) e da Presidente da Comissão
da Juventude Alexandra Zago,
tomaram posse 9 companheirinhos.

As ações do Rotary Kids começaram em 17
de julho, com a Transmissão de Cargo e
Posse do Representante Distrital de Rotary
Kids Felipe, da CDK Clélia e Presidente da
Comissão da Juventude Ricardo Kano. O
RDK João Henrique e os Presidentes de 7
Clubes marcaram presença e tomaram
Posse, além do Governador Joaquim Flávio e
do Fundador do Rotary Kids, Governador
Samir Khoury do Distrito 4420. Um
agradecimento especial aos presidentes
Chagas e Fernando, do RCSP Penha, que
permitiram a utilização da sede.

EM DESTAQUE
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PROGRAMA EMPRESA CIDADÃ
Investir em responsabilidade corporativa aumenta o
impacto que empresas causam na sociedade

Considerar as áreas social e ambiental
na tomada de decisões gera
resultados de longo prazo nos
negócios das empresas e nas
comunidades em seu entorno.
No Brasil, a ABTRF oferece o suporte
que as empresam precisam para
realizar estes investimentos. A
entidade tem a expertise e a
credibilidade necessárias para
direcionar suas doações para grandes
projetos que ajudam a mudar a vida de
milhares de pessoas todos os anos.
Através do Programa Empresa
Cidadã, os investimentos são
direcionados em responsabilidade
social de pequenas, médias e grandes
empresas para projetos humanitários
que ajudam comunidades em todo o
Brasil.
Todo o investimento realizado pelas
empresas participantes do programa
é utilizado em projetos nas áreas de
saúde, educação, água e saneamento,
proteção do meio ambiente,
promoção da paz e desenvolvimento
econômico comunitário.

US$ 1.000
Para aderir ao Programa Empresa
Cidadã, a empresa deve realizar doações
anuais a partir de US$ 1.000, tornando-se
assim parceira do Rotary na realização
de grandes projetos que bene ciam
brasileiros em todos os estados do país.
As contribuições podem ser feitas em
parcela única ou parcelado.

Que impacto esta doação pode causar?
Ao contribuir com valor equivalente a US$
1.000 ao longo de um ano, a empresa é
reconhecida como Empresa Cidadã, fazendo
possível, por exemplo:
Ÿ Adquirir 14 monitores para instalação em
salas de informática de escolas públicas;
Ÿ Instalar um biodigestor para tratamento
de esgoto em uma comunidade carente;
Ÿ Comprar um equipamento de fototerapia
para tratamento de icterícia em recémnascidos.

EM DESTAQUE
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Relação de participantes do
programa no Distrito 4563, aos
quais agradecemos por nos
ajudar a Imaginar o Rotary
TIPO

ROTARY CLUB

EMPRESA

Empresa Cidadã

Barueri - Alphaville

RC Reis Negócios Imobiliários

Empresa Cidadã

Barueri - Alphaville

Metalúrgica Bandeira

Clube Cidadão

Barueri - Alphaville

Barueri - Alphaville

Empresa Cidadã

Caieiras

Uptec Brasil Ltda

Empresa Cidadã

Guarulhos

Bemtrack Logística e Transportes Ltda

Empresa Cidadã

Guarulhos - Sul

Luxalum Esquadrias de Alumínio Ind. e Com. Ltda

Empresa Cidadã

Guarulhos - Sul

Reis Office Coml Products Ltda

Empresa Cidadã

Guarulhos - Vila Galvão

Soldalloy Metais e Ligas Ltda

Empresa Cidadã

Guarulhos - Vila Galvão

Pakker Indústria de Artefatos Plásticos Eireli

Empresa Cidadã

Itaquaquecetuba

São Bento Materiais Elétricos Ltda

Empresa Cidadã

Itaquaquecetuba

BTM Indústria e Comércio Metais Ltda

Empresa Cidadã

Itaquaquecetuba

Isotref Tubos e Aços Ltda

Empresa Cidadã

Itaquaquecetuba

Liceu Brasil Escola de Profissões Ltda

Clube Cidadão

Itaquaquecetuba

Itaquaquecetuba

Empresa Cidadã

Jandira - Santana de Parnaíba - Aldeia da Serra

Basking Memorial do Brasil

Empresa Cidadã

Mogi das Cruzes - Oeste

Karen Costa ME

Empresa Cidadã

Osasco

Canadá Imóveis e Adm SS Ltda

Empresa Cidadã

Osasco

Aluminc - Esquadrias Metálicas Ind. e Comércio

Empresa Cidadã

Poá

PRO - Poá Radiologia Odontológica Ltda

Clube Cidadão

São Paulo

São Paulo

Clube Cidadão

São Paulo - Aclimação

São Paulo - Aclimação

Empresa Cidadã

São Paulo - Alto da Moóca

Assoc. de Benef. E Filantropia São Cristóvão

Empresa Cidadã

São Paulo - Alto da Moóca

Juscon Assessoria Contabil Ltda

Empresa Cidadã

São Paulo - Alto da Moóca

Lapefer Com e Ind de Laminados ltda.

Empresa Cidadã

São Paulo - Alto da Moóca

Crifér Laminados de Aço e Ferro Ltda

Empresa Cidadã

São Paulo - Alto da Moóca

Bergamin Comércio de Materiais de Construção Ltda

Empresa Cidadã

São Paulo - Alto da Moóca

DTS Imóveis Ltda

Empresa Cidadã

São Paulo - Alto da Moóca

Perez e Najjar Abramo Advogados

Empresa Cidadã

São Paulo - Alto da Moóca

18º Tabelião de Notas

Clube Cidadão

São Paulo - Alto da Moóca

São Paulo - Alto da Moóca

Empresa Cidadã

São Paulo - Lapa

Dalton Dynamics Química Industrial Ltda

Empresa Cidadã

São Paulo - Moóca

Lapefer Com e Ind de Laminados Ltda.

Empresa Cidadã

São Paulo - Moóca

J.L. da Silva Sacalluchio Ristorante e Pizzeria

Empresa Cidadã

São Paulo - Noroeste

Abreu Carvalho e Sousa Vidal - Advogados

Empresa Cidadã

São Paulo - Penha

Licen Transportes e Locação Eireli

Empresa Cidadã

São Paulo - Penha

Flex Services & Tecnology Ltda

Empresa Cidadã

São Paulo - Pirituba

Avlight Brasil Tecnologia Led Ltda

Empresa Cidadã

São Paulo - São Mateus

A M Damazio Publicidade Empresarial Agência Covere

Clube Cidadão

São Paulo - Sumaré

São Paulo - Sumaré

Empresa Cidadã

São Paulo - Vila Alpina

Valor Contábil Consultoria S/S Ltda

Empresa Cidadã

São Paulo - Vila Alpina

São Vicente Contabilidade S/S Ltda

Empresa Cidadã

São Paulo - Vila Carrão

Artifest Indústria e Comércio de Artigos de Festas

Empresa Cidadã

São Paulo - Vila Guilherme

Potenza Engenharia e Construção Ltda

Empresa Cidadã

Suzano

Ação Imediata Assessoria de Seguros Ltda

Empresa Cidadã

Suzano

Acerti Rodrigues e Soares Corretora Seguros

