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EMPODERAMENTO DE MENINAS
Distrito engajado nesta iniciativa do Presidente Shekhar
Mehta para criar mudanças positivas na vida de garotas

Entrevista com

Sueli Noronha Kaiser

Embaixadora do programa na Zona 24A

AO LEITOR,
COM CARINHO
No Mês de Desenvolvimento do Quadro Associativo e
Fundação de Novos Clubes, estamos com o privilégio de
somar, em nosso distrito, dois Rotary Clubs Satélites e um

Governador 2021-22
Augusto Cesar dos Santos
Rotary Club de Itaquaquecetuba - Distrito 4563
Presidente 2021-22 do Rotary International

Rotary Club, relata o Governador Cesar que continua a nos

Shekhar Mehta | Rotary Club de Calcutta -

contar o motivo de tanta alegria e comemoração. “Sabemos

Mahanagar, Índia, Distrito 3291

que nosso maior patrimônio são os associados. E ainda vem

Diretor 2021/23 do Rotary International

mais por aí. Temos presidentes muito engajados em fundar

Julio Silva-Santisteban Ojeda | Rotary Club de El

clubes satélites ou novos clubes baseados em uma causa.

Rímac, Peru, Distrito 4455

Excelente a mensagem do Governador César! Vale a pena ler!
Estou como Embaixadora Assistente do Empoderamento de Meninas na Zona 24A do Rotary International,

Associação Distrital de Rotarianos - ADR 4563
(Governadoria do Distrito)
Avenida Higienópolis, 996 - 5º andar
São Paulo/SP - Cep 01238-910

atendendo aos distritos 4420 e 4563. Replico aqui as palavras

(11) 3667-7479 | (11) 3666-3194 | (11) 96845-2852

da nossa doce líder das 21 Embaixadoras Assistentes do

distrito@rotary4563.org.br

distrito 4563, Cecilia Keico Suyama Santos, Cônjuge do
Governador Cesar, que são também as minhas: peço
humildemente a vocês que se comprometam a ajudarem
seus clubes a elaborar projetos do Programa Empoderamento de Meninas, dentro das sete áreas de enfoque do RI e
também que envolvam e engajem nossos companheiros de
Interact Club e Rotaract Club. Quanto mais pessoas envolvidas e engajadas, o projeto será mais impactante e terá mais
alcance! Veja mais informações sobre este programa do
Presidente Shekhar Mehta neste Comunicado, inclusive
sugestões de projetos, e leia também a entrevista com a
Embaixadora da Zona 24A, Governadora Sueli Noronha Kaiser,
que conta sua história e convida o distrito a apoiar e participar
deste maravilhoso programa.
“Vivemos um momento de reﬂexão, de análise dos
casos de sucesso e de novos desaﬁos diante das lições
aprendidas. Por meio da arte de contar histórias, a Fundação
Rotária nos inspira a avaliar as perspectivas futuras dos
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projetos humanitários”, comenta o Curador Marcelo Haick em

Jornalista MTB 21026 SP

sua mensagem mensal. E nosso diretor 2021-23 do Rotary

Rotary E-Club de Cotia - Granja Vianna - Inspiração

International, Julio Cesar, nos lembra do desaﬁo para este
ano: chegarmos ao número de 1 milhão e trezentos mil
rotarianos por meio do Cada Um Traz Um. “Cada um de vocês
é um embaixador do Rotary, e todo o trabalho maravilhoso

Projetos Editorial e Gráfico
Juliana Martins Machado
Jornalista MTB 57882 SP
Rotary E-Club de Cotia - Granja Vianna - Inspiração

realizado pelos associados deve ser compartilhado também

Revisão

com o público de fora do Rotary”, sugere Shekhar Mehta,

Maria Carolina Saccuci Macedo

Presidente 2021-22 do Rotary International. Leia ainda as
mensagens escritas pelos presidentes de comissões distritais
permanentes do PLD - Plano de Liderança do Distrito!
Vale a pena conferir! Nosso Comunicado Mensal está
muito rico em conteúdo e forma! Boa leitura!
Ligeia Benicia de Almeida Stivanin

ADR 4563 - Associação Distrital de Rotarianos

TransformAção

é uma publicação

do Distrito 4563 do Rotary International. Os textos
são de responsabilidade de seus autores.

EM DESTAQUE

LIDERANÇA 2023-24
Gordon McInally, do Rotary Club de

Gordon McInally, da
Escócia, foi selecionado
para presidir o Rotary
International em 2023-24

South Queensferry, Escócia, foi escolhido pela
Comissão de Indicação para ocupar a
presidência do Rotary International em 202324. Ele será declarado presidente indicado
oﬁcialmente em 1º de outubro, se não houver
nenhum candidato opositor.
Com um maior engajamento, McInally
acredita que "faremos o Rotary crescer tanto
em termos de quadro associativo quanto no
que diz respeito à nossa capacidade de
prestar serviços signiﬁcativos".
Associado ao Rotary desde 1984,
McInally já foi presidente e vice-presidente
do Rotary International na Grã-Bretanha e
Irlanda. Também serviu ao Rotary
International como diretor e membro/
presidente de várias comissões. Atualmente,
é conselheiro da Comissão da Convenção de
Houston de 2022 e vice-presidente da
Comissão de Revisão de Operações. Ele e a
esposa Heather são Doadores Extraordinários e Benfeitores da Fundação Rotária e
também são membros da Sociedade de
Doadores Testamentários.
McInally, que se formou como
cirurgião-dentista na Universidade de
Dundee, era proprietário de um consultório
em Edimburgo. Ele foi presidente da
Sociedade Britânica de Odontopediatria e
ocupou vários cargos acadêmicos. Também
serviu como presbítero, presidente do
Conselho da Congregação da Paróquia de
Queensferry e comissário da assembleia
geral da igreja.

por Ryan Hyland
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Ao nos concentrarmos no aumento do quadro associativo, peço que
imprimam sua marca na história. Por mais de 20 anos, nosso quadro
associativo permanece estagnado em 1,2 milhão de associados. O
Rotary é uma organização vibrante com 116 anos de história,
associados em mais de 220 países e áreas geográﬁcas, e um rico
legado de trabalho na erradicação da pólio e em outros programas.
O Rotary mudou muito nossas vidas e as vidas de outras pessoas.
Como Servimos para Transformar Vidas, vocês não acham que o
Rotary poderia ter um impacto ainda maior no mundo se mais

“

Cada um de vocês é
um embaixador do
Rotary, e todo o
trabalho
maravilhoso

pessoas estivessem praticando nossa máxima de Dar de Si Antes de

realizado pelos

Pensar em Si? Minha visão é aumentar o quadro associativo do

associados deve ser

Rotary para 1,3 milhão até julho de 2022, e o chamado à ação é
simples: Cada um traz um. Desejo que todos os rotarianos e
rotaractianos apresentem uma nova pessoa ao seu respectivo

compartilhado
também com o

clube. Dada à natureza da organização, nossos associados são o

público de fora do

nosso maior patrimônio. São vocês que contribuem generosa-

Rotary. Usem as

mente à Fundação Rotária. São vocês que sonham alto para
espalhar o bem no mundo por meio de projetos signiﬁcativos. E,

redes sociais para

claro, são vocês que nos trouxeram no limiar da erradicação da

contar a seus

poliomielite. Ao tornarmos o quadro associativo uma prioridade,

amigos, colegas e

vamos nos concentrar na diversidade, alcançando os mais jovens e

parentes histórias

novos associados, e cada um que trouxer um novo associado será
pessoalmente reconhecido por mim. E aqueles que obtiverem
sucesso em trazer 25 ou mais associados farão parte de nossa nova

“

especialmente as mulheres. Todo clube deve comemorar seus

sobre Dar de Si Antes
de Pensar em Si xx

Sociedade de Desenvolvimento do Quadro Associativo. Quando
compartilharmos o Rotary com outras pessoas, vamos nos
certiﬁcar de que estamos engajando esses novos associados, porque um rotariano engajado é um recurso
imenso. E lembrem-se de que envolver os associados
atuais e mantê-los em nossos clubes é tão importante quanto trazer novos. Estejamos também prontos para formar novos clubes, especialmente que
sejam ﬂexíveis. Estou muito otimista com os que
realizam reuniões virtuais ou híbridas. Os clubes
satélites e os baseados em causas também podem
ser maneiras eﬁcazes de fazer o Rotary crescer. À medida que crescermos mais, seremos capazes de fazer mais.

Shekhar Mehta
Presidente 2021-22 do Rotary International

-
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O mês de agosto é dedicado ao quadro associativo. E permanen-

“

temente, recebemos treinamento, trocamos ideias e atuamos em

Desaﬁo para

prol de expandi-lo. No entanto, não conseguimos ultrapassar 1,2
milhão de associados, apesar da entrada das mulheres na

este ano:

organização e da sua inestimável contribuição. Ingressei no Rotary

chegarmos ao

há 34 anos, quando esse já era um dos aspectos que gerava

número de 1 milhão

preocupação. Em realidade, os números atuais, se excluirmos a
contribuição feminina, são quase os mesmos de três décadas atrás.

e trezentos mil

Várias gerações de governadores distritais vêm direcionando seus

rotarianos por meio

melhores esforços para mudar a situação. Os redistritamentos e as

do desaﬁo Cada Um

modiﬁcações legislativas em relação ao Rotaract não produziram

Traz Um – na

(pelo menos, na América Latina) os resultados esperados. Alguns
aspectos inerentes à instituição têm sido deixados de lado por

convicção de que o

muitos clubes em nome de “melhores práticas” e da “inovação e

mundo precisa de

ﬂexibilidade”, como o sistema de classiﬁcação ou as normas que

mais mentes, mais
corações e mais

sustentam a organização. Tudo isto a favor do aumento do quadro
associativo, mas, talvez, descuidando de compreender e de fazer
compreender aqueles a quem convidamos para se tornar parte

mãos para construir

dessa organização extraordinária, a primeira de ajuda humanitária

a paz permanente

do mundo, que o Rotary possui valores e princípios imutáveis que o

“

sob os nobres ideais
do Rotary

informam e sustentam. E há duas colunas que apoiam seu templo: a
amizade e o serviço. São inestimáveis. Por isso, proponho-lhes que
cada um de nós assuma o que considero o maior poder que temos
para desenvolver o Rotary, entendendo que o crescimento será uma
consequência inexorável: nossa responsabilidade diante do legado
recebido e diante das gerações futuras. Estou certo de que vocês
têm a mesma convicção e certeza compartilhadas de que o
desenvolvimento e o futuro do Rotary dependem da
importância que cada um de nós confere ao
compromisso de ser rotariano, da honestidade para
honrar esse compromisso e do valor que lhe
atribuímos em nossas vidas. E isso trará como
consequência um crescimento sustentado do nosso
quadro associativo e, portanto, da nossa ação. Assim,
poderemos tornar realidade o objetivo do presidente
do Rotary, Shekhar Mehta, para este ano: chegarmos
ao número de 1 milhão e trezentos mil rotarianos por meio
do desaﬁo Cada Um Traz Um.

Julio Cesar Silva Santisteban Ojeda
Diretor 2021/23 do Rotary International

-
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No Mês de Desenvolvimento do Quadro Associativo e Novos Clubes,
estamos com o privilégio de somar, em nosso distrito, mais dois
Rotary Clubes Satélites e um Rotary Club. Motivo de alegria e
comemoração. Sabemos que nosso maior patrimônio são os
associados. E ainda vem mais por aí. Temos presidentes muito
engajados em fundar clubes satélites ou clube por uma causa.
Porém, é preciso que nossos clubes sejam "sustentáveis", ou seja, não
podemos perder associados por qualquer motivo ou, simplesmente,
dar baixa e adeus. Temos que ter muito cuidado e cautela na hora de
convidar alguém a fazer parte da família rotária. Para ser rotariano é
importante que a pessoa esteja disposta a servir e contribuir para
melhorar a vida do outro! Todo nosso esforço em Rotary é para
prestar um bom serviço à comunidade e os valores precisam estar

“

Estamos

juntos para
aprender,
evoluir e

desenvolver.

claros a todo momento (liderança, companheirismo, integridade,

Assim,

diversidade, projetos humanitários). Assim, faremos o Rotary crescer

podemos

e colocamos nosso plano de ação em prática: expandir nosso

praticar

melhorar nossa capacidade de adaptação. Tem muitas pessoas

melhor o

“

alcance, aumentar nosso impacto, engajar todos participantes e
boas por aí! E a melhor maneira de admitir novos associados, sem

Servir para

dúvida nenhuma, é através de projetos ou ações nas comunidades.

Transformar

Visitando um evento do grupo 8, Rotary em Ação comemorando 441

Vidas xx

anos da Freguesia do Ó, ﬁquei sabendo que havia aparecido uma
senhora que, depois de morar um tempo fora do país, estava
retornando para o Brasil e se mostrou interessada em saber como
poderia participar de Rotary. Observem que a melhor imagem
pública é realmente promover projetos sociais signiﬁcativos nas
comunidades. Em setembro, teremos muitas emoções. Mês da
Educação Básica e muitas oportunidade de colocar o Rotary
em Ação. Uma grande oportunidade serão as ações da
Virada Sustentável, certamente, uma parceria que nos
dará muitos frutos! Também iniciaremos apoio aos
companheiros de como usar os recursos do My
Rotary. Será um projeto piloto, comandado por jovens
companheiros de nosso distrito que tem facilidade
com a tecnologia. Serão três módulos de 50 minutos
cada, quinzenalmente, aos sábados pela manhã. Em
breve, enviaremos a programação! Também
colocamos à disposição o InfoRotary, canal de
comunicação via WhatsApp, onde eventos, palestras e
reuniões são divulgados, diariamente, pelo distrito! Estamos
juntos para aprender, evoluir e desenvolver. Assim, podemos praticar
melhor o Servir para Transformar Vidas.

-
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Já se passaram dois meses da nossa gestão, como o tempo passa
rápido. Neste mês de agosto começamos a visitar os clubes, onde
estamos sendo muito bem recebidos e podemos conhecer projetos
desenvolvidos, além de companheiros (as) e seus familiares. Nestas
visitas, o meu parceiro Governador Cesar me concede a palavra, a
qual sou muito grata, porque já começamos a falar da importância
do Programa Empoderamento de Meninas, sugerido pelo Presidente
do Rotary International. A pedido da Governadora Ligeia, que
assumiu o cargo de Embaixadora Assistente do programa, convidamos treze rotarianas e oito rotaractianas para serem Embaixadoras
Assistentes da área e que estão disponíveis para auxiliar os clubes na
execução de projetos. Aos poucos, venho tomando conhecimento e
consciência da tamanha importância desse assunto. Todos nós
estamos vendo em pleno século XXI o que está acontecendo no país
do Oriente Médio, o desespero das famílias e, principalmente, das
mulheres afegãs. Nesse momento, podemos apenas orar por essas
mulheres, mas aqui no Brasil podemos fazer a diferença, levando
educação, saúde e esperança paras as meninas para ter uma vida
mais digna na fase adulta. Peço, humildemente, a vocês parceiras
(os), que se comprometam a ajudar seus clubes a elaborar projetos
do Programa Empoderamento de Meninas dentro das sete áreas de
enfoque e que, também, envolvam e engajem nossos companheiros
(as) de Interact Club e Rotaract Club. Quanto mais pessoas
envolvidas e engajadas, mais impactante e maior alcance terá! Até a
próxima e, para reﬂexão, segue pensamento de Malala Yousafzai,
ativista paquistanesa e a pessoa mais jovem a ser laureada com
um prêmio Nobel.

“

O importante não é a

cor da pele, a língua que se
fala, a religião que se

pratica; o importante é nos

“

respeitarmos uns aos

outros e considerar que
todos somos seres vivos xx
Cecilia Keico Suyama Santos
Cônjuge do Governador 2021-22 do Distrito 4563

(Malala Yousafzai)

-
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Vivemos um momento de reﬂexão, de análise dos casos de sucesso
e de novos desaﬁos diante das lições aprendidas. Por meio da arte
de contar histórias, a Fundação Rotária nos inspira a avaliar as
perspectivas futuras dos projetos humanitários! Qual é a história de
projeto que mais enriquece você? Estaríamos dispostos e
preparados, por exemplo, para o lançamento do Programa em
Escala, um projeto com maior complexidade, sustentabilidade e
grande impacto na comunidade? Um dos ativos mais importantes
da Fundação Rotária é facilitar clubes e distritos a desenvolver

“

Elabore uma lista

com os projetos de
Subsídios Globais
encerrados nos

últimos anos. Com

programas humanitários por intermédio do reinvestimento do

as informações

Fundo Distrital de Utilização Controlada. Para tanto, alguns requisitos

levantadas e a

são fundamentais, como escolha da área de enfoque,
levantamento das necessidades da comunidade a ser assistida,
sustentabilidade, estabelecimento de parcerias e mensuração do

participação de
nossas lideranças,

impacto sobre as pessoas beneﬁciadas. Nos últimos anos, temos

poderemos

visto um aumento signiﬁcativo na elaboração de projetos de

aprender com as

Subsídio Global, talvez como consequência dos treinamentos, do
maior acesso à página de projetos no My Rotary, das feiras de

experiências e

projetos e da comunicação por meios eletrônicos, além da

propor inovações

consolidação do modelo de Cadre Distrital. Temos acesso à

para o futuro dos

informação atualizada e aos diversos recursos disponíveis! O desa-

nossos projetos

alinhamento entre os projetos e os pilares estratégicos de nosso
Plano de Ação. Uma característica bastante veriﬁcada nos projetos
de Subsídios Globais é que eles possuem uma abrangência

“

ﬁo que se coloca para nossas lideranças é o desenvolvimento de um

dentro de uma visão
estratégica xx

localizada em uma cidade ou região. Após seu encerramento,
muitas vezes pode ocorrer uma redução signiﬁcativa no
convívio ou até mesmo na comunicação com os
beneﬁciados e parceiros. Como poderíamos evitar
isso? Nossa proposta tem como objetivo o resgate e a
reavaliação dos projetos de Subsídios Globais
desenvolvidos para que eles sirvam como base para
um processo de aprendizado e melhoria contínua na
elaboração de futuros projetos. Essa iniciativa visa
propor uma abordagem objetiva a clubes e distritos
para que possamos resgatar o trabalho de tantos
rotarianos, envolvendo seus talentos, valorizando o
compromisso, as muitas horas dedicadas e o investimento
ﬁnanceiro em cada projeto.

Marcelo Haick
Curador 2021-23 da Fundação Rotária

-
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SEMINÁRIO DISTRITAL DE
PROJETOS HUMANITÁRIOS
por Paschoal Flavio Leardini, Líder
Distrital de Capacitação 2021-22

seletiva de óleo, a horta comunitária, o plantio de
árvores, a doação de bicicletas usadas e a
reciclagem. O Governador 2021-22 Augusto
Cesar fez uma apresentação sobre a Virada
Sustentável por meio de vídeo institucional e a
O evento aconteceu online em 07 de agosto

companheira Silvia complementou falando das
ações que serão realizadas no evento.

O Presidente da Comissão Distrital de

Foi anunciado pelo Governador que, em

Projetos Humanitários, Governador 2012-13

12 de março de 2022, haverá o Show Case, onde

Claudio Moyses, iniciou apresentando os mem-

os clubes poderão apresentar o resultado dos

bros das subcomissões, falando do conceito

seus trabalhos nesta área.

básico do Rotary e sua sintonia com os serviços

Como dinâmica do Seminário, os

humanitários e explicou que os trabalhos desta

participantes foram designados para três salas

comissão fazem girar as outras comissões

simultâneas onde foram desenvolvidos os

permanentes. Na sequência, apresentou os

temas: Serviços Proﬁssionais pelo Governador

temas centrais do Seminário e mencionou a

2003-04 José Luiz Toro da Silva, Serviços

Adoção Afetiva de Escolas.

Internacionais pelo Governador 2008-09 Amilton

Em seguida, o Presidente da Subcomissão de Saúde, Governador 2003-04 Nadir

Medeiros e NRDC pelo Governador 1991-92
Sizenando Affonso.

Zacarias, citou exemplos de Projetos de Saúde

O Diretor 2011-13 José Antonio Figueiredo

em Escola e destacou a campanha Hepatite

Antiório, em sua mensagem, destacou a impor-

Zero e outras que podem ser realizadas .

tância do Seminário, reforçou os programas

O tema Exemplo de Projetos Educacio-

estruturados do Rotary e elogiou o trabalho do

nais em Escolas foi apresentado pelo

Governador Cesar e sua esposa Cecilia, assim

companheiro Ricardo Caiaffa Jr., enfatizando

como toda a equipe distrital.

que não é o caso de criar uma agenda para a
escola e sim trabalhar em conjunto. Citou Proerd,
Alfabetização de Adultos, RYLA e RUMO, além de
projetos de melhorias das condições físicas da
escola.
A companheira Silvia Mastrorocco falou
sobre exemplos de ações em apoio ao Meio
Ambiente em Escolas e discorreu sobre a coleta

Assista ao seminário,
acessando pelo QR
Code ao lado

-
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DQA É PARA SE
FALAR O ANO INTEIRO
Veja um resumo dos assuntos
tratados no Seminário Distrital de
Desenvolvimento do Quadro
Associativo, realizado em 31 de
julho, pela plataforma zoom
por Paschoal Flavio Leardini, Líder
Distrital de Capacitação 2021-22
No Seminário Distrital de Desenvolvimento do
Quadro Associativo, o Governador Augusto Cesar
destacou que, quando convidarmos alguém para
participar de nossas reuniões, projetos ou ações,
que tenhamos em mente os valores do Rotary, que
pratiquemos a inclusão, sabendo ouvir os nossos
associados e que exerçamos a equidade e a
diversidade em nossos clubes. Em seguida, fez o
lançamento, por meio de um vídeo (imagens ao
lado), do desaﬁo mundial do Presidente Shekhar
Mehta chamado Cada um, traz um.
Logo após, o Presidente da Comissão Distrital
do DQA, Governador 2006-07 Paulo Eduardo de
Barros Fonseca, apresentou os membros da Equipe
Distrital de Manutenção e Expansão e ressaltou que
todos somos responsáveis pelo desenvolvimento do
quadro associativo. Sugeriu que os clubes devem
fazer um diagnóstico claro, discutindo pontos fortes
e fracos, desenvolvendo sua missão, visão e valores
e as necessidades da comunidade, tendo sempre
como bandeira o servir.
Apresentou ainda a meta de DQA para o
Distrito em três frentes, sendo: todos os clubes com
menos de 20 associados que cheguem aos 20;
clubes com mais de 20 associados terem um
aumento real de, pelo menos, um associado; e a
admissão de jovens e mulheres, bem como a dupla
aﬁliação de rotaractianos.

-
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mente, novas soluções.
A Governadora 2020-21 do Distrito 4770,
Fabiana Franco, falou sobre a importância da
mulher em Rotary e trouxe um emocionante
depoimento pessoal., ressaltando a importância
de aumentar e diversiﬁcar o quadro associativo.
Foram apresentados também três cases de
O Presidente

sucesso com o título Desenvolvi o quadro

da subcomissão

associativo do meu clube. No primeiro, a rotarac-

Distrital de Ex-

tiana Marcela Massari, ex presidente do Rotaract

pansão, o Go-

Universidade Mackenzie, falou da importância de

vernador 2017-

olhar para dentro do clube e reﬂetir fora, ser um

18 Francisco de

bom ouvinte, fazer com que o associado se sinta

Souza Ferreira,

parte, ter um bom planejamento, apresentações

com o tema Porque é importante o Rotary crescer,

pessoais, recepcionar bem os convidados e

apresentou panorama da formação de clubes

sempre buscar a criatividade, a dinâmica e a

satélites pelo Distrito, atendendo a meta de que

interação. Já companheiro Sergio Freitas, ex-

cada grupo funde pelo menos um, levando o Rotary

presidente do RCSP Jaguaré, falou da estratégia

para lugares que ainda não esteja presente com a

criada com sucesso que foi o grupo de WhatsApp

formação de clubes tradicionais e de outros tipos.

Amigos do Rotary Jaguaré. E o companheiro José

O Representante Distrital de Rotaract,

Takata, ex-presidente do RCSP Tremembé, aceitou

companheiro Christian, falou dos pilares de sus-

o desaﬁo distrital e realizou uma assembleia no

tentação do Rotaract: companheirismo, capaci-

clube para novas ideias, também convidando ex-

tação, integração e projetos. Apresentou um

rotarianos e, depois, ﬁzeram uma reunião presen-

panorama da situação atual do Distrito em

cial, especialmente, para treinamento e engaja-

números e ressaltou que o Elevate Rotaract não

mento de associados em potencial.

veio para separar, mas sim para aumentar a

Assim, aconteceu um seminário com

parceria e o aprendizado. Continuou explicando

grandes depoimentos que servirão de estratégias

sobre as alterações na forma de aﬁliação e

de sucesso para os clubes, por meio dos

procedi-mentos, a partir da elevação do Rotaract.

companheiros que dele participaram.

Depois, houve apresentação da companheira rotaractiana Patricia Khun que trouxe a
magia e o impacto do Rotary em nossas vidas, com
reﬂexões a respeito da constante mudança do
Rotary com o seu Plano de Ação, novas alternativas
e o pensar no futuro. Falou sobre a necessidade de
trazermos novas lideranças com o benefício de
novas inspirações e experiências, energia,
habilidades e troca entre gerações e, principal-

Assista ao seminário,
acessando pelo QR
Code ao lado

-
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por Ligeia Stivanin e

Juliana Martins Machado

Desde pequena, Sueli Noronha Kaiser
sonhava em ser enfermeira. Nasceu no Rio
de Janeiro e fez faculdade na PUC Pontifícia Universidade Católica do Rio de
Janeiro, realizou estágios em grandes
instituições de saúde. Durante esse
período, descobriu a importância da “arte
de cuidar”. Conheceu Roberto Luiz Kaiser,
um médico jovem, também cheio de garra,
o grande amor de sua vida como diz.
Como a família dele era de São José do Rio
Preto, depois do casamento, se mudaram
e por lá construíram uma família linda.
Tiveram quatro ﬁlhos e dez netos. Ela é
associada ao Rotary Club de São José do
Rio Preto, desde 1998. Foi presidente no ano
rotário 2002-3 e a primeira mulher a ser
governadora do Rotary no Distrito 4480, em
2009-10 e 2015-16. Hoje, é a embaixadora
do Programa Rotário de Empoderamento
de Meninas na Zona 24A.

-
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Conte-nos como chegou ao Rotary.

que quer garantir igualdade de oportunidades no

Ingressei no Rotary Club de São José do Rio Preto,

trabalho. Recebemos, também, quatro Prêmios

em 20 de agosto de 1998. Como todos nós

WEPS – Empresas Empoderando Mulheres

sabemos, o Rotary international, uma associação

oferecido pela ONU Mulheres, entre eles, três

de clubes de serviço cujo objetivo é unir

prêmios ouro em 2014, 2016 e 2019, e um diamante

voluntários a ﬁm de prestar serviços humanitários,

no ano de 2021, nos tornando a primeira empresa

é uma organização que congrega líderes, sendo a

de médio porte a receber esse nível da premiação

amizade uma das razões pelas quais o Rotary foi

no Brasil. Além disso, temos um compromisso

fundado. Aprecio muito esse companheirismo.

ﬁrmado junto às Nações Unidas pelo Fim da

Além disso, o crescimento proﬁssional e pessoal

Violência Doméstica na América Latina e Caribe e

que tive participando ativamente de reuniões,

trabalhamos com diversas ações e projetos para

seminários, institutos, conferências e convenções,

atingir essa meta. No ano de 2020, ampliamos a

tanto no Brasil como no mundo, me mostrou a

responsabilidade social do através do Instituto

grandiosidade e a internacionalidade da nossa

Roberto Luiz Kaiser, trabalhando com a sustenta-

organização. O intercâmbio de jovens foi o que me

bilidade ambiental, social e cultural. Hoje sou

aproximou do Rotary, e fez a diferença na vida dos

presidente do conselho administrativo do Grupo

meus ﬁlhos e na minha. Portanto, me sinto na

Cene, presidente do Instituto Roberto Luiz Kaiser,

obrigação de retribuir.

líder do Grupo Mulheres do Brasil - Núcleo de São
José do Rio Preto e, agora, Embaixadora do

Como suas vivências podem contribuir com as
ações do Rotary?
Fui a quarta enfermeira formada a chegar na
cidade e a 1ª presidente da Associação Brasileira
de Enfermagem em São José do Rio Preto e, por
alguns anos, fui professora do SENAC. Meu
primeiro emprego foi no Hospital Beneﬁcência
Portuguesa, onde trabalhei por 37 anos e me
aposentei no cargo de diretora do serviço de
enfermagem. Durante os anos trabalhados,
percebi uma carência na assistência aos
pacientes após irem para casa e foi aí que tive a

Programa Rotário de Empoderamento de Meninas
na Zona 24A. Acredito poder contribuir através de
toda essa experiência no Grupo Cene, já que
trabalhamos há mais de dez anos com
empoderamento de mulheres. Esse tema está
enraizado na nossa cultura e compartilharemos
essa vivência junto às embaixadoras auxiliares,
Governadores e presidentes de clubes e toda a
família rotária.
Vamos falar, então, sobre este projeto. Como
surgiu o Programa Rotário de Empoderamento

primeira oportunidade de empreender. Percebi

de Meninas e por que é tão relevante?

que eu poderia oferecer serviços de cuidados de

De acordo com o presidente Shekhar Mehta,

saúde domiciliares, hoje o Grupo Cene. Sempre

temos o poder de liderar mudanças pela

achei as questões sociais de extrema importân-

igualdade de gênero e cabe a nós incentivar

cia, por isso trabalhamos, dentro e fora da

nossos Governadores, Presidentes de Clubes e

empresa, os temas de Equidade de Gênero, Raça e

toda a família rotária a desenvolver projetos que

Etnia, Sustentabilidade e Violência Doméstica.

promovam acesso à educação, melhores

Recebemos diversos reconhecimentos relaciona-

cuidados de saúde, mais empregos e igualdade

dos aos temas, como três Selos Pró Equidade de

às meninas e mulheres em todas as esferas da

Gênero e Raça, um projeto do Governo Federal

vida. Quase um bilhão de meninas, por exemplo,

-
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não têm acesso ao ensino proﬁssional, e cerca de
seiscentos milhões não tem o direito de ir à escola. Todos
esses dados fazem parte de levantamento realizado por
Malala Yousafzai que, aos quatorze anos, foi baleada na
cabeça por um grupo extremista. As meninas são as
líderes do amanhã, serão formadoras de opinião, serão
mães e proﬁssionais, é nosso dever moldá-las e formar o
seu futuro. Com certeza, nosso presidente foi visionário e
humano, direcionando o olhar dos rotarianos para as
meninas de todo o mundo. Garotas que sofrem violências
dos mais diversos tipos. A campanha Por ser meninas,
realizada pela PLAN internacional do Brasil, é direcionada
para meninas de seis a quatorze, e foi uma forma de
alertar a população mundial sobe a realidade que muitas
delas são submetidas diariamente. Meninas gostam de
ser meninas e sonham com futuro no qual a educação, a
saúde, o cumprimento dos direitos, a solidariedade e
respeito às diferenças possam ser realizadas para todas
as meninas e meninos. Mas sempre ﬁca a pergunta: como
a família, a escola, a sociedade e estado tratam as
meninas por serem meninas? O Programa Empoderamento de Meninas é relevante por tratar o tema de forma
direta e abrangente, realizando ações de mobilização
social junto às próprias meninas, incluindo a conscientização dos responsáveis, familiares, lideranças e escolas,
através dos projetos desenvolvidos pelos clubes e
Governadores. O programa surge agora no ano rotário
2021-22 e nosso presidente pede aos associados que

-
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foquem seus esforços no empoderamento de

Como os clubes podem realizar o projeto?

meninas, assegurando que tenham acesso à

Os clubes poderão desenvolver suas ações e

educação, recursos, serviços e oportunidades

projetos através dos subsídios globais e distritais,

para que as futuras gerações de mulheres líderes

como também através de parcerias com outras

tenham as ferramentas necessárias para o

instituições da sociedade, como governo,

sucesso. Mehta nos pede para usar o

empresas e entidades do terceiro setor,

compromisso do Rotary com a diversidade,

buscando, assim, atingir o maior número de

equidade e inclusão como base para todos os

regiões e pessoas possíveis.

seus trabalhos.
Por ﬁm, como proteja o futuro?
Quais são seus planos e metas, enquanto

Acredito que o Rotary continuará tendo papel

Embaixadora?

fundamental na sustentabilidade global, com

Estou honrada, envolvida e feliz por poder

tendência de clubes focados em projetos e

contribuir com esse programa que me encanta

resolução de problemas, propondo soluções para

tanto. A função, como Embaixadora, é incentivar

acesso a saúde, educação de qualidade,

Governadores, clubes e toda família rotária a se

proteção ao meio ambiente e combatendo a

informar e trabalhar com o tema. Para isso, temos

pobreza. Continuaremos servindo para transfor-

um time de mulheres que, com certeza, irão

mar vidas, mas nosso foco principal serão as

auxiliar para empoderar meninas. Na zona 24 A,

meninas. Meninas empoderadas serão as

estou como embaixadora do programa, e nos dez

mulheres do amanhã.

distritos da zona, temos cinco embaixadoras
auxiliares, cada uma atuando em dois distritos.
Nossos planos e metas serão deﬁnidos através do
nosso plano de ação, trabalharemos com
indicadores e faremos o acompanhamento
das ações periodicamente. Mapearemos
quantos meninos e meninas serão
impactados pelo programa em todos os
distritos, assim como o número de
ações e parcerias realizadas.

CONTINUARÁ TENDO PAPEL
FUNDAMENTAL NA

SUSTENTABILIDADE GLOBAL

“

“

ACREDITO QUE O ROTARY

-
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PROGRAMA

EMPODERAMENTO DE MENINAS
O foco da iniciativa é o
empoderamento de meninas
por meio de atividades de
clubes e distritos, bem como
eventos patrocinados pelo RI,
como Convenção do Rotary

Thais Prado Horta
Grupo 1

Beatriz Nicola
Grupo 2

Giovanna Bim
Grupo 3

Daisy Ribeiro
Grupo 4

Danielly Dias
Grupo 5

Ligia Guido
Grupo 6

Adria Giaccheri
Grupo 7

Silvia Cabriotti
Grupo 8

Thabata Zeitune
Grupo 9

Denise Medeiros
Grupo 10

Gabriela Silva
Grupo 11

Beathriz Cruz
Grupo 12

Adriana Vasconcellos
Grupo 13

Cleide Romero
Grupo 14

Jô Silva Reis
Grupo 15

Patricia Khun
Grupo 16

Daiane Daumichen
Grupo 17

Carmem Curcio
Grupo 18

Juliana Machado
Grupo 19

Jô Rangel
Grupo 20

Angela Serrano
Grupo 21

International, Dia do Rotary na
ONU, Conferências Presidenciais
e Dias do Voluntariado do
Rotary. O propósito é:
Ÿ

priorizar as meninas em uma
para aumentar seu bemestar e permitir que façam
maiores contribuições às

Sueli Kaiser
Embaixadora
Zona 24 A

suas comunidades;
Ÿ

aumentar a conscientização
sobre a necessidade de
empoderar meninas e
trabalhar para eliminar a
desigualdade de gênero
entre os jovens nas atividades
do Rotary;

Ÿ

inspirar clubes e distritos a

Ligeia Stivanin
Embaixadora Assistente
Distritos 4420 e 4563

implementar projetos
humanitários para
empoderar meninas.

Embaixadoras Assistentes do Distrito 4563

ou mais áreas de enfoque

O QUE O ROTARY PODE FAZER
Clubes e distritos podem
enfatizar o empoderamento de
meninas em Dias do
Voluntariado do Rotary,
Institutos Rotary, projetos

Cecilia Suyama
Embaixadora Assistente
Adjunta do Distrito 4563

comunitários, eventos distritais,
prêmios de fotograﬁa ou
redação, outras atividades
humanitárias e por meio de
redes sociais e mensagens
emitidas pelos líderes do Rotary.
-

16 -

ROTARY EM AÇÃO

O RC Itapecerica da Serra arrecadou 1.318
unidades de absorventes e formalizou a
entrega dos produtos na Câmara Municipal, juntamente com representantes femininas de outras entidades, do governo municipal e do poder legislativo. Os absorventes serão doados para as UBS do município em
combate à pobreza menstrual e faz
parte da meta de RI com o
Empoderamento de Meninas.

Mulheres Tecendo Arte é um
projeto do RC Arujá Sul iniciado na
gestão 2020-21 e é destinado às
Projeto de imagem pública sendo
veiculado em toda a região de São
Mateus, em uma parceria do RCSP
São Mateus e a Empresa Depósito
da Lingerie. Com banners, panﬂetos
e bullets nas empresas
participantes, a campanha busca
denunciar a violência contra a
mulher recorrente em todo o mês
de agosto naquela região.

mulheres da Casa de Refugiados e
Imigrantes de São Paulo, localizada no Pari. O Clube ensina a
confeccionar porta guardanapos
e o valor com as vendas dos produtos é revertido às mulheres por
dia trabalhado. Além disso,
durante o tempo que as companheiras passam por lá, às quartas
e sábados, são trabalhadas
também a autoestima e a saúde
mental das mulheres assistidas.

-
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PROGRAMA

EMPODERAMENTO DE MENINAS
Atividades sugeridas para cada área de enfoque
Educação Básica e Alfabetização
Ÿ

Considere projetos que incluam investimento na capacitação de professoras.

Ÿ

Crie ou aprimore o ensino de ciências, tecnologia,

Desenvolvimento
Econômico Comunitário
Ÿ

sustento das famílias e protegê-las de

engenharia, artes e matemática para meninas como

choques econômicos externos, pois

parte do currículo escolar ou em um programa

quando as famílias estão desesperadas,

realizado, após o horário escolar.
Ÿ

Ÿ

as crianças, e especialmente as meninas,

Estabeleça programas de mentoria e de reforço,
depois do horário escolar para meninas.
Inclua programas de alfabetização de adultos para

costumam ser as primeiras a sofrer.
Ÿ

de gênero.
Ÿ

sociais que afetam as meninas.
Fale com líderes do governo para pedir que invistam
em oportunidades educacionais para meninas e
estabeleçam leis mais rígidas contra o trabalho infantil,
a mutilação genital feminina e o casamento precoce.
Ÿ

chances de conseguir emprego no futuro.
Ÿ

Ofereça oportunidades de ensino sobre higiene

Apoie projetos para fazer com que as
meninas tenham acesso garantido a

Encontre maneiras de aumentar as oportunidades de
diálogo para meninos sobre as práticas culturais e

Ÿ

meninas para que possam aumentar

Facilite oportunidades de desenvolvimento proﬁssional
para professores em tópicos relacionados às questões

Facilite projetos que desenvolvam
habilidades e deem experiência para

mães em seus projetos de educação.
Ÿ

Desenvolva projetos para apoiar o

alimentos e nutrição de alta qualidade.
Ÿ

Promova projetos que empoderem as
mulheres, que criem mais exemplos
positivos e mentoras para as meninas, e
que estabeleçam precedentes para que
elas tenham oportunidades de
aprendizagem.

menstrual para meninos e meninas.

Prevenção e Tratamento de Doenças e Saúde Materno-Infantil
Ÿ

Apoie programas que ofereçam cuidados de saúde sexual e para
adolescentes, incluindo os relacionados à reprodução.

Ÿ

Facilite o ensino sobre prevenção e tratamento de DSTs.

Ÿ

Promova vacinações que impeçam a transmissão do HPV e da hepatite B e C.

Ÿ

Trabalhe com Grupos Rotary em Ação que apoiam essas áreas de enfoque e que
tem interesse na saúde dos adolescentes, na igualdade de gênero e no
empoderamento de meninas.

Ÿ

Promova serviços de saúde mental especíﬁcos para meninas e adolescentes,
como aqueles que se concentram na prevenção do suicídio e no tratamento do
uso e dependência de drogas.

Ÿ

Apoie serviços de prevenção e tratamento com foco na gravidez na adolescência
e na síndrome do alcoolismo fetal.

Ÿ

-

Faça projetos de prevenção.
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Consolidação da Paz e
Prevenção de Conﬂitos
Ÿ

Apoie projetos de conscientização para evitar que
mulheres jovens sejam vítimas do tráﬁco humano.

Ÿ

Facilite a instrução e o engajamento de mulheres jovens
nos processos de consolidação da paz.

Ÿ

Água, Saneamento

Promova programas de serviços de reabilitação para

e Higiene

vítimas de violência doméstica.

Ÿ

Ÿ

Defenda programas de refugiados voltados para meninas.

Ÿ

Trabalhe para promover a educação sobre saúde ao

os serviços de água, saneamento e
higiene nas escolas para que as
meninas possam cuidar com

longo dos anos escolares das meninas.
Ÿ

segurança da sua higiene menstrual

Entre em contato com bolsistas que trabalham com

sem sacriﬁcar sua educação. Isso

organizações lideradas por mulheres que estão causando

incluiria, entre outras coisas,

mudanças sociais positivas.
Ÿ

Desenvolva projetos que melhorem

banheiros especíﬁcos para cada

Concentre-se em histórias do seu clube ou distrito sobre

gênero, acesso a absorventes e

como a covid-19 afetou mulheres e meninas.

descarte de resíduos prático e
seguro para o meio ambiente.

Meio Ambiente
Ÿ

Ÿ

Ÿ

às mulheres habilidades e experiência para que se tornem empreende-

para empoderar as meninas nas práticas de

doras e abram empresas ou coope-

gestão de recursos naturais e ajudá-las a entender como

rativas que produzam e vendam

isso afeta suas vidas.

produtos de saneamento e higiene

Eduque as meninas sobre a importância de métodos

menstrual, como kits, absorventes

agrícolas sustentáveis para melhorar a segurança

reutilizáveis e roupas íntimas.
Ÿ

que as iniciativas de saneamento

Apoie atividades que ensinem e empoderem as meninas a

nas escolas incluam banheiros

inﬂuenciar as decisões familiares sobre segurança

especíﬁcos para cada gênero.
Ÿ

Participe de projetos para desenvol-

Desenvolva projetos ambientais que tenham benefícios

ver planos e recursos de gestão de

econômicos, educacionais e de saúde para as meninas.

higiene menstrual, incluindo água e

Eduque as meninas sobre o impacto desproporcional das

sistemas sanitários com gestão
segura, absorventes e programas

mudanças climáticas sobre elas e seu futuro.
Ÿ

Trabalhe com grupos que garantam

o acesso a produtos frescos e saudáveis.

alimentar, nutrição familiar e saúde.
Ÿ

Apoie iniciativas que proporcionem

Promova o uso do conhecimento tradicional

alimentar, reduzir o desperdício de alimentos e aumentar
Ÿ

Ÿ

para lidar com tabus culturais.

Expanda o acesso à educação para as meninas, de forma
que consigam fazer escolhas conscientes no futuro sobre
questões que possam ter impacto ambiental, incluindo
planejamento familiar, saneamento e segurança
alimentar.

Ÿ

Promova projetos que incentivem as
meninas a assumir posições de
liderança em programas de promoção da higiene, como a criação e
implementação de academias de
ginástica nas escolas.

-
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ADMINISTRAÇÃO
Documentação
Todo clube de Rotary deve estar
legalmente constituído. É necessário
que tenha a documentação em
ordem, pois sem a mesma não
Tesouraria

poderá abrir conta em banco (em

Na Comissão de Administração está inclusa a

nome do clube) e, principalmente,

tesouraria, cujo responsável deve trabalhar junto

receber subsídios da Fundação

com os presidentes do clube e da própria

Rotária. São vários documentos

comissão, supervisionar as ﬁnanças, preparar o

sendo alguns a cargo do responsável

orçamento e elaborar o relatório ﬁnanceiro anual.

pela contabilidade do clube, como

Será responsável pela transparência das ﬁnanças

Balanço Patrimonial, CND (certidão

do clube, garantindo a exatidão das entradas e

negativa débitos), CNPJ, DCTF (débi-

saídas de valores.

tos e créditos tributários), declaração

•

Antes da gestão deve ter preparado o orçamento recomendando o valor da mensalidade
dos associados e abrir uma conta bancária, em
nome do clube, com dois signatários.

•

Durante a gestão deve monitorar as ﬁnanças,
manter registros adequados e preparar
demonstrativos ﬁnanceiros periódicos.

•

de IR e RAIS. Entre os documentos de
responsabilidade do Clube, destacamos Estatuto Social registrado, Regimento Interno, Ata de eleição da
Diretoria registrada em cartório e a
Relação de Classiﬁcação para
associados.

Após a gestão, deverá preparar o demonstrativo
e o relatório anual de ﬁnanças, além de uma
análise independente dos mesmos.

Reaﬁrmando, a tesouraria está encarregada da
prestação de contas periódicas e ﬁnal, para
assegurar que os associados saibam exatamente
qual a posição de uso do fundo ﬁnanceiro do clube.
Relatórios ﬁnanceiros acurados garantem plena
transparência. Esta é uma tarefa crítica atribuída à

Recomendação
No site do Rotary International,
há o menu onde se encontra o
ícone “INFORME-SE”. Nele está a
“Central de Aprendizado” com o
curso: Prepare-se Comissão de
Administração de Clube.

Tesouraria e à Comissão Permanente de Administração do Clube.

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

-
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DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO
DO QUADRO ASSOCIATIVO
Paul Harris já nos alertava de que “este é
um mundo em mudança. Nós devemos estar
preparados para mudar com ele. A história do
Rotary deverá ser reescrita muitas e muitas
vezes”. Neste momento de profunda transição
planetária, o Rotary se renova e nos impulsiona a
reﬂetir sobre como podemos participar ativamente do processo de adequação e a consequente melhoria e fortalecimento do binômio
rotarianos e serviços, a ponto de, efetivamente,
fazermos a diferença na comunidade ao atender
suas necessidades. Esse exercício individual e
coletivo evidenciará a relevância das nossas
ações e o tamanho do nosso potencial de fazer o
bem, sobretudo porque o Rotary somos nós!
Portanto, cada um de nós deve atuar em

Trago meu abraço e desejo boas-vindas aos 45
novos Companheiros admitidos entre 1 de julho
até 18 de agosto, nos clubes: Rotary E-Club de
Cotia - Granja Vianna - Inspiração (5), Rotary EClub Online do Distrito 4430 (1), RC Barueri Alphaville (4), RC Cotia - Centro (3), RC Guarulhos
(1), RC Jandira - Santana de Parnaíba - Aldeia da
Serra (1), RC Mairiporã (1), RC Mogi das Cruzes (1),
RC Pariquera-Açu Imigrantes (2), RC Registro Ouro (1), RCSP Anhanguera (1), RCSP Cambuci (4),
RCSP Jd. das Bandeiras - Alto de Pinheiros (3),
RCSP Liberdade (1), RCSP Mandaqui (1), RCSP
Mooca (9), RCSP Morumbi (1), RCSP São Mateus (1),
RCSP Norte (1), RCSP Vila Prudente (1) e RC Suzano
- Sul (2). Também cumprimento e dou boas
vindas aos Companheiros dos dois novos Clubes

prol do envolvimento de todos nós nas ações e

do Distrito: Rotary Club Satélite de

projetos de Clubes, que é onde o Rotary se realiza.

Itaquaquecetuba – Inovação (16 associados) e

Aliás, esse exercício contempla, dentre outros,

RCSP Avenida Mateo Dei (22 associados).

três importantes aspectos. O primeiro é a satisfação do servir, pois quando prestamos algum

uma rede global de pessoas talentosas e com

serviço à comunidade nos realizamos como ser

vontade de colaborar pela melhoria da comuni-

humano e rotarianos. O segundo é que esse

dade local e mundial, simplesmente porque

sentimento nos ﬁdeliza ao Rotary. E o terceiro é

juntos iremos Servir Para Transformar Vidas.

que criamos o desejo em outros líderes de

Como o Rotary somos nós, esse olhar cuidadoso e

conhecer e compartilhar conosco, em nosso

carinhoso em relação ao desenvolvimento do

Clube, o desejo do servir.

quadro associativo deve persistir sempre, todos

Num contexto de continuidade, percebemos que essa coincidência se expande em nosso

os dias, em todos os clubes, mesmo porque,
reitero, é o rotariano quem dá vida ao Rotary!

Distrito. Essa aﬁrmação encontra respaldo nas
estatísticas referentes ao desenvolvimento do
quadro associativo. Hoje, percebemos o comprometimento em relação a isso, seja quanto
ﬁdelização dos associados e o aumento do
quadro, como em relação à expansão, ou seja, no
levar o Rotary onde ele não está.
Tenham certeza de que juntos formamos

Paulo Eduardo
de Barros Fonseca
Governador 2006-07 e Presidente
da Comissão Distrital de DQA

-
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COMISSÃO

JUVENTUDE
Importância da Associação de Alumni
Vamos falar da Associação Alumni.
Sabia que Rotary International apoia esta
iniciativa e pode ser de grande estímulo para

Por Stephany Akie Nakamori, Presidente da Comissão
Distrital de Alumni, ex-intercambista do NGSE e
associada ao Rotaract Club de São Paulo Liberdade

o Desenvolvimento do Quadro Associativo e
também para a Fundação Rotária?
Nesta gestão, optamos em rever
oportunidades concedidas e resgatar jovens
que foram beneﬁciados pelos nossos
programas, que outrora participaram do
Intercâmbio de Jovens, Intercâmbio de
Serviços às Novas Gerações, Interact,
Rotaract e RYLA, Bolsas Educacionais e Bolsas
Rotary pela Paz.

Após ter participado de um dos programas
patrocinados pelo Rotary International ou pela
Fundação Rotária, a relação com o Rotary nem
sempre precisa ter um ponto ﬁnal. Assim, enquanto o
Rotex é uma organização internacional voltada para
intercambistas rebounds, a Associação de Alumni
engloba todos os que já experimentaram o Rotary por
meio de algum programa, inclusive voluntários que
participaram de projetos realizados por clubes.

Hoje, a convidada é a dupla associada
Stephany Akie Nakamori, nossa presidente
da Comissão da Associação Alumni e exparticipante do Intercâmbio de Serviços às
Novas Gerações. Ela, que recentemente
esteve na Itália, tem muito a nos contar e,
principalmente, muito a ajudar neste resgate, por ter sido participante do programa, por
pertencer à nossa organização e ainda ter
consigo muito do que ela adquiriu em sua
vida pessoal e proﬁssional.
Resgatar estes jovens não será uma
tarefa fácil, mas junto com a Stephany e toda
a Comissão da Juventude, vamos trabalhar
para que possamos plantar a semente da
Transformação de Vidas e que, muito em
breve, possamos resgatar os frutos que
nossa organização um dia ajudou a plantar.

A formação de grupos organizados chamados
de Associações de Alumni é uma forma de conectar o
Rotary com todos aqueles que já ﬁzeram parte de
programas. Essas associações acabam fazendo com
que pessoas que viveram experiências transformadoras nos programas da organização retornem para
a família rotária e seja associado em Rotary ou
Rotaract Club.
Como presidente da Comissão Distrital de
Alumni e ex-participante do Intercâmbio de Serviços
às Novas Gerações, além de ser associada do
Rotaract, acredito que possamos atrair, incentivar e
engajar todos aqueles que, em algum momento,
tiveram oportunidade e contato com a família rotária
a estarem novamente conosco, apoiando a máxima
da nossa organização Dar de Si Antes de Pensar Em Si
e contribuírem com as atividades dos clubes e do
nosso Distrito.
Que tal ampliar as redes do seu clube e
promover ainda mais os ideais do Rotary por meio da
Associação de Alumni? Procure a Comissão da
Juventude para mais informações.

Ricardo Kano
Presidente da Comissão Distrital de Serviços à Juventude
-
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COMISSÃO

PROJETOS HUMANITÁRIOS
A Virada Sustentável é um evento que ocorre
há 10 anos, no mês de setembro em diversas
cidades. Tem como objetivo realizar ações em
apoio ao Meio Ambiente, diversidade social e as
questões ESG. Neste ano, nosso Distrito
participará com algumas ações.
Plantio de árvores - No dia 04 de setembro,
cada Rotary Club deverá fazer uma ação de
plantio de árvores como forma de ser a “pedra
fundamental” de uma ação de plantio que
seguirá por todo o ano rotário.
Doação de bicicletas - cada Rotary Club deverá

Coleta de óleo usado - cada Rotary Club,

conseguir junto a condomínios ou outros locais,

individual ou coletivamente poderá fazer acor-

bicicletas que estejam sem uso, providenciar a

do com cooperativas/ entidades para recolher

devida manutenção e iniciar a doação para

óleo usado em condomínios ou estabelecimen-

entidades ou comunidades no dia 04 de

tos comerciais de sua região, sendo que no dia 11

setembro, devendo prosseguir esta ação até o

de setembro será feito um ato simbólico para a

Natal. Além de ser uma ação humanitária, é

divulgação desta importante ação.

também um fator de redução de CO2.

Horta Comunitária / Compostagem - cada

Passeio Ciclístico “Pedalando com o Rotary” -

Rotary Club, individual ou coletivamente,

cada Rotary Club, individualmente ou em

poderá fazer acordo com escolas ou outras

conjunto, deverá programar um passeio

entidades para implantar uma horta comunitá-

ciclístico envolvendo associados, familiares,

ria e, no dia 18 de setembro, será feito um ato

Rotaract e Interact no dia 04 de setembro.

simbólico para a divulgação.

•

Comissão de Serviços Proﬁssionais recomenda que os Rotary Clubs
aproveitem as ações na Virada Sustentável para divulgar a Prova
Quádrupla e ainda, convidar os não rotarianos para estas ações.

•

Comissão de Serviços Internacionais recomenda que os Rotary Club
aproveitem para divulgar ações na Virada Sustentável para Rotary
Clubs do exterior, como forma de uma aproximação ou até ﬁrmar
parceria de clube irmão, por exemplo.

•

Comissão de NRDC recomenda que os Rotary Club aproveitem o
momento para formarem NRDCs em suas regiões, grupos para
coletarem materiais que possam ser reciclados e outros.

Claudio Moyses
Governador 2013-14 e Presidente da
Comissão Distrital de Projetos Humanitários
-
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RC Arujá Sul

30

30

RC Barueri

15

15

RC Barueri Alphaville

45

46

RC Barueri Centro Comercial Alphaville

12

12

RC Barueri Empresarial

17

18

RC Barueri Tamboré

14

14

RC Carapicuíba

17

17

RC Cotia Caucaia do Alto

9

8

RC Cotia Centro

10

12

RC Cotia Granja Viana

13

13

RC Cotia Granja Viana Empresarial

6

6

RC Cotia Mulheres Empreendedoras

15

15

RC Embu

9

9

RC Ferraz de Vasconcelos

17

17

RC Guarulhos

33

32

RC Guarulhos - Aeroporto

11

11

RC Guarulhos - Norte Centenário

14

14

RC Guarulhos - Sul

39

39

RC Guarulhos - Vila Galvão

32

32

RC Itapecerica da Serra

13

10

RC Itapevi

8

8

RC Itaquaquecetuba

31

30

RC Itaquaquecetuba - Pinheirinho

12

11

RC Jandira Santana de Parnaíba Aldeia Serra

13

15

RC Mairiporã

21

22

RC Mogi das Cruzes

33

33

RC Mogi das Cruzes - Oeste

12

12

RC Osasco

49

49

RC Pariquera-Açu Imigrantes

7

9

RC Poá

14

13

RC Registro

30

30

RC Registro Ouro

31

32

RC Santa Isabel - Centenário

5

5

RC São Paulo

74

73

RC Suzano

35

34

RC Suzano - Sul

11

12

RC Taboão da Serra Pirajuçara

12

12

RC Vargem Grande Paulista - Conecta

10

10

RCSP Aclimação

17

15

RCSP Água Rasa

14

14

RCSP Alto da Lapa

24

24

RCSP Alto da Mooca

31

31

RCSP Anhanguera

14

15

RCSP Aricanduva

9

9

RCSP Artur Alvim

23

23

RCSP Avenida Mateo Bei

0

22

RCSP Avenida Paulista

23

23

RCSP Barra Funda

16

16

-
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45,75

1,53

0

1

3

70%

29,75

3,31

2

0

2

100%

10,00

1,00

0

0

4

86%

17,00

1,31

Não enviado

0,00

0,00

0

0

5

60%

0,00

0,00

0

0

3

63%

0,00

0,00

Não enviado

0,00

0,00

465,28

14,10

1

2

4

84%

0

0

4

90%

0,00

0,00

0

0

5
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45,45

3,25

0

0

5

43%

452,02
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0

0

4

83%

637,04

19,91

0

3

3

70%

62,72

4,82

0

0

2

50%

0,00

0,00

0

1

5

64%

502,88

16,22

0

1

4

88%

8,21

0,68

2

0

4

85%

141,40

10,88

1

0

4

77%

252,10

12,00
0,00

1

1

3

82%

0,00

0

0

2

66%

45,72

3,81

0

0

3

57%
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0,00

2

0

3

75%

0,00

0

1

4

93%

10,07

0,72

0

0

4

73%

0,00

0,00

1

0

4

92%

0,00

0,00
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14,91

2,98
0,36

0

1

4

80%

26,58

0

1

4

66%

128,30

3,67

2

1

5

50%

0,00

0,00

0

0

4

65%

32,62

2,72

0

0

Não enviado

0,00

0,00

0

2

5

90%

162,02

9,53

0

0

4

93%

24,24

1,73

0

0

4

82%

114.476,39

4.769,85

0

0

4

60%

780,93
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1

0

4

58%

0,00

0,00

0

0

2

100%

0,00

0,00

0

0

4

83%
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5,09
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0
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419,18

20,96
1,94

RCSP Brooklin Armando de Arruda Pereira

15

15

0

0

0

4

73%

29,03

RCSP Butantã

34

32

(2)

0

2

2

90%

119,42

3,51

RCSP Cambuci

14

18

4

4

0

2

75%

50,48

3,61

RCSP Cantareira

9

9

0

0

0

4

85%

0,00

0,00

RCSP Caxingui

13

13

0

0

0

3

68%

154,06

11,85

RCSP Itaquera

18

18

0

0

0

5

90%

17,41

0,97

RCSP Jaçanã

31

31

0

0

0

4

81%

163,02

5,26

RCSP Jaguaré

26

26

0

0

0

4

80%

0,00

0,00

RCSP Jardim das Bandeiras Alto de Pinheiros

29

31

2

3

1

4

98%

43,05

1,48

RCSP Lapa

28

27

(1)

0

1

3

67%

432,62

15,45

RCSP Liberdade

40

41

1

1

0

4

50%

102,37

2,56

RCSP Mandaqui

16

16

0

1

1

4

72%

341,71

21,36

RCSP Moema Índia

8

8

0

0

0

4

63%

17,16

2,15

RCSP Mooca

14

14

0

0

0

4

89%

36,36

2,60

RCSP Morumbi

13

13

0

1

1

Não enviado

RCSP Noroeste Freguesia do Ó

20

20

0

0

0

5

RCSP Norte

46

45

(1)

0

1

RCSP Oeste

11

11

0

0

0

RCSP Pacaembu Bom Retiro

29

29

0

0

0,00

0,00

71%

264,92

13,25

5

73%

374,44

8,14

4

80%

0,00

0,00

0

4

61%

574,16

19,80
0,00

RCSP Panamby

7

7

0

0

0

2

50%

0,00

RCSP Parque Continental

18

18

0

0

0

4

61%

27,84

1,55

RCSP Penha

20

20

0

0

0

4

80%

0,00

0,00

RCSP Pinheiros

17

15

(2)

0

2

4

80%

332,08

19,53

RCSP Pirituba

19

19

0

0

0

4

92%

318,79

16,78

80%

226,70

11,34

0,00

0,00

506,07

29,77
0,74

RCSP São Mateus

20

20

0

1

1

4

RCSP São Miguel Paulista

10

9

(1)

0

1

Não enviado

RCSP Sumaré

17

16

(1)

0

1

5

82%

RCSP Tatuapé

31

31

0

0

0

3

68%

22,97

RCSP Tremembé

24

24

0

0

0

Não enviado

137,15

5,71

RCSP Vila Alpina

34

34

0

0

0

3

90%

298,54

8,78

RCSP Vila Carrão

22

22

0

0

0

3

80%

830,23

84,96

RCSP Vila Formosa

15

15

0

0

0

4

78%

20,20

1,35

RCSP Vila Guilherme

14

14

0

0

0

4

90%

349,61

24,97

RCSP Vila Maria

39

39

0

0

0

3

62%

601,22

15,42

RCSP Vila Matilde - Centenário

16

16

0

0

0

4

80%

0,00

0,00

RCSP Vila Medeiros

12

12

0

0

0

3

83%

0,00

0,00

RCSP Vila Prudente

13

14

1

1

0

4

90%

0,00

0,00

Rotary E-Club do Distrito 4430

13

12

(1)

0

1

2

70%

100,00

7,69

Rotary E-Club Online do Distrito 4430

12

13

1

1

0

2

89%

0,00

0,00

Rotary E-Club Cotia Granja Vianna - Inspiração

19

22

3

5

2

5

63%

20,10

0,00

Rotary E-Club Satélite Mogi das Cruzes - Conexão

8

8

0

0

0

3

82%

0,00

0,00

Número de associados em 01/07/2021: 1.784
Número de associados em 31/07/2021: 1.809
Doações a Fundação Rotária em 2021-22: US$ 126.244,31
Doações a Fundação Rotária per capita: US$ 5.318,29
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RELATÓRIO

NOVOS ASSOCIADOS
E-Club Cotia Granja

RC Jandira Santana de

Vianna - Inspiração

Paranaíba - Aldeia da Serra

O Distrito dá as boas-vindas aos companheiros:

Angela Apª Serrano Gregorio

Duilio Milani Junior

Antonio Carlos C. da Silva

RCSP Jardim das Bandeira -

Eduardo José Lacerda

Eduardo Teixeira Cunha

Celia Regina Lavrini Malheiro

Alto de Pinheiros

Clélia B. Senefonte C. da Silva

Ellen Schaphauser Ziomek

João Gregório Junior

RC Mairiporã

Edgard Antonio Bataglia

Maria Angelica Ulho Contra

Ligeia Benicia A. Stivanin

Patricia Ferreira Bortoleto

Fernanda Sabina Gonçalves

Mario Eugenio Frugiuele

E-Club Online do Distrito 4430

RC Mogi das Cruzes

Rogério Damasio de Oliveira

David Petherson S. Camargo

Erica Lucia de Moraes

Janice Marise Gomes da Silva
Luis José da Silva

RCSP Liberdade

Márcio Seii

Elizandra de C. da Ana

Marcos José Moraes Junior
RC Barueri - Alphaville

RC Pariquera-Açu Imigrantes

Maria da Penha Candido

RCSP Mandaqui

Ricardo Rui de Carvalho Reis

Gerson Cavalcante

Miriam de Oliveira S. Leôncio

Fernando Cesar Moreira

Marcia Hashimoto

Sergio Chemite

Rafael Proença Pandolﬁ
Rangel Oliveira Lopes

RCSP Morumbi

RC Registro - Ouro

Rita de Cassia Leoncio

Wissam Hassan Saidah

Noemi Apª Lara P. Bortone

Roger de Oliveira

Osvaldo Bandeira Junior
Sebastião Francisco Franchini

Thábata Heloisa Lisboa

RCSP São Mateus

RCSP Anhanguera

Wellington Beringuer Liske

João Artur M. dos Santos

Luciane Arantes

William Fernando Bio

RC Barueri - Empresarial
Augusto de Lemos

RCSP Vila Prudente

RC Cotia - Centro
Felipe Augusto Affonso

RCSP Avenida Mateo Bei

RCSP Cambuci

Suelen Soares Costa

Adilson Antunes Albano

Francisca Nunes B. Chiovitti

Maria Camila Messina Quaioti

Alberto Romão da Silva

Rafael Braz Rodriguez

RC Suzano - Sul

RC Guarulhos

Alessandro Conde Reis

Renan Ramalho dos Santos

Eduardo Toshio Shigetomi

Ronaldo Santos da Costa

Anderson Nunes de Oliveira

Thiago Roberto da Silva

Joaquim Castro Souza

BAIXA DE ASSOCIADOS
O Distrito lamenta a saída dos seguintes companheiros:
E-Club do Distrito 4430

RC Itaquaquecetuba

RCSP Butantã

RCSP Pinheiros

Paula Regina Curcino Moreira

Fernando Pereira Magalhães

Marcello Rabello Cunha

Luis Augusto Leal de Moraes

Thais Robert Giuliano

Maurício Lima Esteves

E-Club Cotia Granja

RC Itaquaquecetuba -

Vianna - Inspiração

Pinheirinho

RCSP Jardim das Bandeira -

RCSP São Mateus

Fernando de C. Rocha

Marcio Luiz Saraceni

Alto de Pinheiros

Clélia Senefonte C. da Silva

Sidney Costa Gonçalves

Jorge Vieira da Silva
RC Mogi das Cruzes
RC Barueri - Alphaville

Ana Maria Dias de Almeida

Antonio Carlos C. da Silva

Francisco de Assis Condini

Álvaro Oliveira
Jonas Kazmirczak

RCSP São Miguel Paulista
RCSP Lapa

RC Poá
Nelson da Silva

RCSP Sumaré
RCSP Mandaqui

Camila Kuhl Pintarelli

Maria Denise M. B. Alesina

RC Guarulhos
Carlos Nobuo Ono

RC São Paulo

Kalil Gaspar Vitorino

Roberto Monastersky

RC Suzano
RCSP Morumbi

Leonardo Tadeu da Silva

Helen de Montille Ferreira
RC Itapecerica da Serra

RCSP Aclimação

Luis Gustavo A. da Silva

Tárcisio Pereira Barbosa

RCSP Norte

Fernanda Pereira Teixeira

Reginaldo Bertocci Fontes

Teresa Maria Furlan

Audilia Claudia A. Dolivo

Diaferia

Thomas Peter Payne

-
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RC Suzano - Sul

RELATÓRIO
ROTARACT

ADMISSÃO
EM RI

TOTAL DE
ASSOCIADOS

RAC Alphaville

12/07/2000

8

RAC Barueri - Conexão Castelo Branco

16/04/2019

5

RAC Ferraz de Vasconcelos

29/07/2016

8

RAC Guarulhos

01/09/1992

10

RAC Guarulhos - Aeroporto

23/03/2017

10

RAC Guarulhos - Norte Centenário

23/04/2019

3

RAC Guarulhos - Sul

03/03/2010

11

RAC Guarulhos - Vila Galvao

04/06/1982

23

RAC Itapecerica da Serra

07/08/2012

6

RAC Itaquaquecetuba

31/08/2010

16

RAC Mogi das Cruzes

24/10/2012

8

RAC Poá

22/01/2007

6

RAC Registro

28/09/1987

23

RAC São Paulo - Aliança Rio Branco

30/06/2017

6

RAC São Paulo - Espro

05/08/2009

16

RAC Universidade Mackenzie

13/06/1969

39

RAC Suzano

13/01/1900

13

RAC São Paulo - Alto da Mooca

18/06/2019

23

RAC São Paulo - Artur Alvim

28/03/2013

7

RAC Sao Paulo - Avenida Paulista

08/11/1991

11

RAC São Paulo - Barra Funda - FAAP

16/05/2013

4

RAC São Paulo - Brás

28/12/2012

9

RAC São Paulo - Butantã

13/01/2003

9

RAC São Paulo - Cambuci

09/05/2007

8

RAC Sao Paulo - Liberdade

23/06/1985

6

RAC São Paulo - Mandaqui

22/03/2019

4

RAC São Paulo - Naçoes Unidas

08/10/2003

9

RAC São Paulo - Freguesia do Ó

23/11/2010

5

RAC Sao Paulo - Norte

14/07/2004

5

RAC São Paulo - Penha

25/06/2021

23

RAC São Paulo - Pirituba

10/10/2014

11

RAC São Paulo - Tremembé

16/11/2006

4

RAC São Paulo - Vila Carrão

09/05/2008

13

19/06/2012

22

RAC São Paulo - Nordeste Vila Maria

Número de associados em 31/07/2021: 384

Banco de Oradores Equipe Distrital Presidentes 2021-22
Onde recuperar
Eventos e reuniões Visitas Oficiais

Precisando de alguma destas informações?
Solicite via WhatsApp do Distrito

(11) 96845 2852

