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Bolsas Rotary Pela Paz

EDIFÍCIO DA SEDE DO DISTRITO
Presidente da Fundação de Rotarianos de São Paulo
revela detalhes da inauguração do prédio na década
de 60, fala da entidade e suas ações educacionais

AO LEITOR,
COM CARINHO

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

Como o Governador Cesar pontuou em sua mensagem, abril foi um mês bem agitado. Começou com o PETS do
Governador 2022-23 Joaquim Flávio de Moraes Filho, entre 1º e
3 de abril. Seguiu com as Assembleias da Juventude - ADIRC
do Rotaract e ADIC do Interact -, o encontro do Diretor Julio
com os Governadores 2022-23 e o evento de orientação sobre
o intercâmbio aos jovens, famílias anﬁtriãs e aos Rotary Clubs
patrocinadores .
Isso sem mencionar as diversas ações solidárias realizadas. Entre elas, destaque para a inauguração do Banco de
Leite Humano do Instituto da Criança e do Adolescente do
Hospital das Clínicas, um projeto realizado pelo RCSP Butantã
em parceria com clube do Canadá, com recursos da
Fundação Rotária. Governador esteve presente ao evento e
descreveu: “foi um sentimento incrível ver e sentir o quanto
nossa Fundação Rotária pode realizar através dos clubes”. E a
doce Cecilia comenta a oportunidade de conhecer “projetos
incríveis que realmente estão mudando meu olhar sobre a
Fundação Rotária e o tanto que ela é importante para nossa
organização”.
Informações a respeito destas e outras atividades
você encontrará nesta edição, assim como as mensagens
dos líderes rotários. O presidente Shekhar Mehta menciona
que “ao Servirmos para Transformar Vidas, também estamos
nos transformando, nos tornando os grandes agentes de
mudança e construtores da paz do mundo”. E o Diretor Julio
completa: “tenho a imensa satisfação de pertencer ao Rotary,
a primeira organização de ajuda humanitária do mundo que,
por meio da ação de homens e mulheres que abraçam seus
nobres ideais, responde frente a tal situação com suas mãos
solidárias”.
Na entrevista do mês, conversamos com o presidente
da Fundação de Rotarianos de São Paulo. Você sabia que o
prédio (foto de capa) onde ﬁca a secretaria do Distrito foi
inaugurado em 1960, com a presença do então presidente da
República Juscelino Kubitschek, que associou esta grande
obra ao progresso vivido pelo país? Foi Nahid Chicani quem
nos contou esta história. Ele falou ainda da FRSP e o trabalho
de quase 8 décadas na formação de pessoas e proﬁssionais
transformadores: “sabemos que contribuímos com a formação de pessoas e proﬁssionais bem-sucedidos e capazes de
transformar o mundo em um lugar melhor”.
Boa leitura e até a próxima!
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EM DESTAQUE

BOLSAS ROTARY
PELA PAZ

Onde trabalham os ex-bolsistas dos Centros Rotary

Rotary abre inscrições para 130 bolsas de
Estudos pela Paz em 6 países

Por meio de treinamento acadêmico, aprendizado prático e oportunidades de networking, o
programa Rotary pela Paz prepara os bolsistas
para atuarem eﬁcazmente na área de paz e
desenvolvimento.
Os candidatos interessados em participar
têm até 15 de maio para se inscreverem às Bolsas
Rotary pela Paz de 2023-24. Já os avaliadores têm
até 1° de julho para entregar as inscrições ratiﬁcadas à Fundação Rotária.
Serão outorgadas até 130 bolsas - 50 bolsas
para o programa de mestrado e 80 para o curso de
aperfeiçoamento proﬁssional em universidades
renomadas - em nível mundial para estudos nos
Centros Rotary pela Paz.
E quem pode participar? Quem já tem

MESTRADO
Com ensino embasado em pesquisa, o
mestrado reúne um grupo diversiﬁcado
de estudantes com foco no aprendizado
de assuntos de paz e desenvolvimento.
Com duração de 15 a 24 meses, o curso
inclui dois a três meses de estudo de
campo elaborado pelo próprio bolsista.

experiência em paz e desenvolvimento, compromisso com o voluntariado comunitário e internacional, e com a promoção da paz .
Em 2022, o programa completa 20 anos e já
formou 1.500 estudantes que estão trabalhando em
cerca de 115 países na área educacional, policial e
governamental, ONGs, instituições de pesquisas,
agências pró-paz e organizações internacionais
como ONU e Banco Mundial.

APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL
O curso de aprendizagem mista dura um
ano e reúne proﬁssionais experientes da
área de paz e desenvolvimento, os quais
aprendem meios práticos para o
fomento da paz local e mundialmente.
Todo bolsista deve fazer estudo de
campo, elaborando e implementando
uma iniciativa de transformação social.
Este programa é para quem já esteja
exercendo sua proﬁssão. Ao término do
programa, o estudante recebe diploma
de pós-graduação.

-
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MENSAGENS
Amigos, um dos meus mantras para o Rotary tem sido fazer mais,
crescer mais. Tenho certeza de que vocês também estão adotando
esse pensamento. Fazer mais signiﬁca realizar projetos maiores e
mais impactantes. E crescer mais é aumentar nosso quadro
associativo. Há muito entusiasmo no mundo rotário em relação à
iniciativa Cada Um Traz Um. Em todos os lugares a que viajo,
presidentes de clube, governadores de distrito e associados do
Rotary - veteranos e novos - apreciam o fato de que seus esforços
de crescimento estejam inspirando o mundo rotário. Estamos
crescendo ainda mais, e não vejo a hora de comemorar todo esse
sucesso com vocês na Convenção do Rotary International em

“

Ao Servirmos
para
Transformar

Vidas, lembrem-

Houston, em junho. Ainda dá tempo de se inscrever e fazer planos

se de que

para se juntar a nós. Estamos ansiosos por essa experiência singular

também

que unirá nossos associados depois de tanto tempo separados. Ao
crescer mais, teremos muito mais oportunidades de fazer mais. Abril
é o Mês da Saúde Materno-Infantil, uma ótima chance para seus

estamos nos
transformando.

clubes considerarem o que estão fazendo em apoio à saúde de

Estamos nos

mães e crianças. Melhorar o acesso à assistência médica e a

tornando os

mundo é um foco importante para nós, e se relaciona muito bem

grandes agentes

“

qualidade desses cuidados para mulheres e crianças em todo o
com a nossa iniciativa de Empoderamento de Meninas. Agradeço o

de mudança e

trabalho realizado por vários clubes nessa área de enfoque, e

construtores da

gostaria de incentivá-los a pensarem em maneiras de fazer mais.

paz do mundox

Foi animador ver os rotarianos se reunirem nas Conferências
Presidenciais para discutirem maneiras de usar nossas áreas de
enfoque para promover mudanças grandes e duradouras no
mundo. Todas as Conferências Presidenciais estão abordando a
nova área de enfoque — o meio ambiente — e como nosso
trabalho para proteger o planeta deve apoiar nossos
esforços para desenvolver economias locais,
especialmente em lugares com maior índice de
pobreza. Tive a honra de fazer uma apresentação na
26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças
Climáticas em Glasgow, Escócia, conhecida como
COP26. (...) Nossa sobrevivência está em jogo e já
estamos sofrendo os danos causados pelas catástrofes ambientais. Precisamos preservar nossa capacidade de ajudar os mais necessitados e levar
esperança a eles. Devemos encontrar maneiras de proteger nosso planeta, mantendo o crescimento econômico
necessário para alcançarmos nossos mais altos objetivos
humanitários. Este é um momento muito entusiasmante no

Shekhar Mehta
Presidente 2021-22 do Rotary International

Rotary, um momento em que o mundo mais precisa de nós. (...)
O mundo está pronto para nós. É hora de atender a esse chamado.
-
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“

“

A luz da

esperança xx

No mês em que o Rotary dedica à saúde materno-infantil, não posso
deixar de mencionar o fato de que há pouco tempo, na Ucrânia, foi
bombardeado um hospital que abrigava mães e crianças. Atitude
não só lamentável, como também condenável, em especial para
uma organização como o Rotary, que propicia a harmonia entre as
nações e defende a vida. No momento que escrevo estas linhas,
centenas de milhares de pessoas foram despojadas de seus lares e
cruzam fronteiras fugindo da insanidade. Entre elas, mulheres
levando seus ﬁlhos, evitando o horror e a dor da guerra. Em meio a
essa tristeza que me embarga, tenho a imensa satisfação de
pertencer ao Rotary, a primeira organização de ajuda humanitária
do mundo que, por meio da ação de homens e mulheres que
abraçam seus nobres ideais, responde frente a tal situação com
suas mãos solidárias. A Fundação Rotária, fornecendo resposta,
também ativou de imediato o Fundo de Assistência em Casos de
Desastres para que os distritos do Rotary na Europa obtenham
subsídios e atuem com a urgência que a situação
demanda, fazendo chegar a ajuda indispensável. Ao
mesmo tempo, é um orgulho ver rotarianos comprometidos com os refugiados, transladando-os, concedendo-lhes casas de acolhida, recebendo-os com
atendimento médico e alimentos. Isto é Rotary:
sempre uma luz que dá esperança, sempre um
caminho da paz.

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

-
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Abril foi um mês bem agitado. Começamos no PETS do Governador
Joaquim e sua esposa Pérsia, onde tive a honra de abrir o
treinamento e também acompanhar minha amada Cecilia que irá
assumir a presidência do RC Itaquaquecetuba - Pinheirinho na
gestão 2022-23. Tive o privilégio também de prestigiar a ADIRC Assembleia Distrital de Rotaract e foi excelente ver nossos líderes da
Participei ainda de diversas ações sociais, como Dia de Cidadania
realizada por clubes de nosso distrito e um projeto de pedal realizado
com Grupo São Cristóvão e com a participação de mais de 300
pessoas. Visitei o Recifavela, onde houve um trabalho de Empoderamento de Meninas, com palestras e orientação para as cooperadas, e envolvimento de mais de 30 famílias. Estive ainda na
inauguração do Banco de Leite Humano do Instituto da Criança e do
Adolescente do Hospital das Clínicas, projeto de Subsídio Global
idealizado pelo Rotary Club de São Paulo - Butantã e Peace Arch
Peninsula Club, parceiro internacional do Canadá, Distrito 5050, em

“

Sentimento

incrível ver e

sentir o quanto

nossa Fundação

“

juventude multiplicando conhecimentos sobre as comissões.

Rotária pode

realizar através
dos clubes X

um investimento de aproximadamente 100 mil dólares. Foi um
sentimento incrível ver e sentir o quanto nossa Fundação Rotária
pode realizar através dos clubes. Nosso RDI Guilherme Costa está
com um projeto sensacional, o Educar para Transformar que envolve
clubes de Interact, também o Rotary Club padrinho e, evidentemente,
a comunidade jovem e escolas. Continuamos com o compromisso
em eliminar a Pólio para sempre e temos dois desaﬁos: conscientizar
a comunidade sobre a importância da imunização e fazer uma
doação até 31 de maio para a campanha End Polio Now. Faltam
dois meses para o ﬁm da gestão e muito fôlego ainda! Na
agenda, tenho algumas Visitas Oﬁciais para realizar,
projetos Globais para entregar, sorteio da Ação Entre
Amigos e a preparação da Conferência Distrital.
Nossa equipe está empenhada na organização de
um evento alegre e descontraído, com muito
conteúdo rotário e, sobretudo, com muito companheirismo. Já temos palestras conﬁrmadas de Naíle
Mamede, Claudio Queiroz e Ronnie Von, além de
shows. Espero todos por lá para brindarmos esta gestão
magníﬁca!

Augusto Cesar dos Santos
Governador 2021-22 do Distrito 4563

-
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“

O sucesso não

tem a ver com
quanto dinheiro

Estamos na reta ﬁnal da nossa gestão e me sinto muito feliz de
vivenciar muitas experiências e de ter a oportunidade de conhecer
muitas pessoas, além de projetos incríveis que realmente estão
mudando meu olhar sobre a Fundação Rotária e o tanto que ela é im-

você ganha, mas

portante para nossa organização. Os projetos pontuais que os clubes

com a diferença

realizam na comunidade também tem me deixado bem impressio-

“

que você faz na

nada e tenho percebido o quanto o lema deste ano foi providencial.
Estamos, de fato, servindo para transformar vidas. Pelos clubes que

vida de outras

Cesar e eu estamos visitando, continuo agradecendo e incentivando

pessoas x

a continuar o trabalho com o programa Empoderamento de Me-

x

ninas. E nosso Distrito segue na liderança de projetos. De acordo com

(Michelle Obama)

dados divulgados no dia 14 de abril, de 132 projetos cadastrados no
ShowCase, 40 são do 4563. Ainda temos mais dois meses pela frente,
muito pode ser feito. Agora, estou me dedicando ao planejamento e
organização do que estou chamando de nossa Tarde Feliz na Conferência. Tenho a sorte de ter uma equipe fantástica que tem me
ajudado a realizar este evento e que seja marcante, alegre e com
muito companheirismo. Esperamos todos lá! E para encerrar,
deixo uma frase de Michelle Obama para reﬂetirmos.

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

-
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Imaginem o potencial dos rotarianos brasileiros em 2.400 clubes,
localizados em 1.382 municípios, na colaboração com a consolidação de políticas públicas, desenvolvimento de projetos e consequente melhoria da vida de milhares de famílias em condição de
vulnerabilidade. A Fundação Rotária facilita essa atividade por meio
do ﬁnanciamento de programas humanitários e educacionais. Em
especial, incentivamos fortemente que clubes desenvolvam projetos utilizando Subsídios Distritais e Globais. O projeto traz alma ao

“

Estou feliz com

todo o apoio que já

conseguimos, mas

ainda precisamos de

clube, motiva os associados a conhecer as necessidades da

ajuda para alcançar o

comunidade, a desenvolver parcerias, desenhar o escopo e avaliar o

objetivo de

impacto para os beneﬁciários. No entanto, para tal, é imprescindível

arrecadação de

a disponibilidade de recursos ﬁnanceiros. Nossas iniciativas,
tradicionalmente, desenvolvem campanhas de arrecadação por

fundos. Somente

meio da doação de associados para o Fundo Anual da Fundação

desta forma

Rotária. Essas doações são gerenciadas pelo sistema Share, com

poderemos continuar

metade do total sendo depositada no Fundo Mundial por três anos e
aplicada no sistema ﬁnanceiro e a outra metade somada aos juros
obtidos da aplicação, retornando ao distrito por meio do Fundo

com nossos sonhos e
cada vez mais termos

Distrital de Utilização Controlada (FDUC). Nos últimos anos, vivemos

impacto signiﬁcativo

um crescimento exponencial de projetos de Subsídios Globais, mas,

na qualidade de vida

modo proporcional, levando os curadores da Fundação Rotária a
assumir um período de ajustes, para não haver interrupção na
realização de projetos aprovados. Nesse sentido, ressaltamos a

“

por outro lado, a arrecadação para o Fundo Anual não cresceu de

dos mais
necessitados xx

importância dos distritos, clubes e associados concentrarem
seus esforços no Fundo Anual por meio de campanhas,
eventos e promoções que possam ser celebrados e
reconhecidos nas Conferências Distritais. (...) Estamos
no momento de concentrar nossos esforços com foco
na arrecadação para o Fundo Anual de modo a
atingirmos as metas propostas e, desta forma,
escrever um legado e facilitar o desenvolvimento de
projetos de Subsídios Distritais e Globais para o
período 2024-25. (...) Agradeço aos que já puderam
contribuir e conto com o empenho e desprendimento
daqueles que acreditam que, não importando a quantia,
iremos, sim, Fazer o Bem no Mundo por meio da Fundação
Rotária!

Marcelo Haick
Curador 2021-23 da Fundação Rotária

-
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Em conjunto, os Rotary Clubs de Barueri,
Barueri - Alphaville, Barueri - Centro
Comercial Alphaville, Barueri - Empresarial,
Barueri - Tamboré, Carapicuíba, Itapevi e
Jandira - Santana de Parnaíba - Aldeia da
Serra realizaram o Circuito da Saúde, na Praça
Central Anielo Gragnano, em Jandira. Durante
o evento, que aconteceu em outubro, foram
realizados, entre outros, teste de diabetes,
aferição de pressão arterial, teste de
acuidade visual, atendimento odontológico e
teste de hepatite. Quem levou 1kg de alimento
ou um brinquedo pode trocar por um cupom e
participar do sorteio de vários prêmios.

Rotary Club de Guarulhos, com

O Rotary Club de São Paulo -

apoio da Electrolux, fez a doação e

Jaçanã vendeu 57,8 kg de lacres

transporte de eletrodomésticos

de alumínio, totalizando R$ 520,

para a aldeia indígena no Acre, a

que serão utilizados na aquisição

ﬁm de equipar a escola da tribo.

de cadeiras de rodas e de banho.

O Rotary Club de Registro e o SICREDI
doaram, através do Projeto de Lacres
Solidários, nove cadeiras de banho e
uma de rodas ao Fundo Social de
Solidariedade de Registro. E a empresa
Equipamed Registro também fez a
doação de uma cadeira de banho.

-
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Rotary Club São Paulo - Mandaqui realizou
algumas ações no Instituto de Olho no Futuro.
Uma delas foi a entrega de computadores, com
verba do Subsídio Distrital, à entidade. E a outra é
o Projeto Plantar/ Colher/ Comer, em que mudas
de hortaliças foram plantadas para consumo da
alimentação das 60 crianças do Instituto.

Em 12 de abril, foi inaugurado o Banco
de Leite Humano do Instituto da
Criança e do Adolescente do Hospital
das Clínicas. O projeto foi idealizado
pelo Rotary Club de São Paulo Butantã e Peace Arch Peninsula Club,
parceiro internacional do Canadá,
Distrito 5050, em um investimento de
aproximadamente 100 mil dólares,
que incluiu, além de recursos da Fundação Rotária, aporte do governo
canadense de U$ 30.000. Com esse
projeto, espera-se promover, proteger
e apoiar o aleitamento materno, bem
como realizar a extração de leite
humano de mães de recém-nascidos
prematuros, malformados ou quaisquer outros cuja condição não permita a sucção direta do seio materno.
A estimativa de atendimento é entre
70 a 90 mães por mês, totalizando
cerca de 1000 a 1200 sessões mensais
de extração láctea

Em julho, o Rotary Club de São Paulo - Jardim das
Bandeiras - Alto de Pinheiros fez a entrega de
insumos de córneas e escleróticas ao Banco de
Olhos da Oftalmologia do Hospital São Paulo, ação
que beneﬁciou 288 pacientes. E a ação tem
continuado! Dados divulgados em abril, mês de
Prevenção à Cegueira, indicam a entrega de 8 ou 9
caixas de insumos, correspondentes a 96 a 108
córneas (para transplante) e 576 a 648 esclero (que
será utilizada em cirurgia de glaucoma), até agora.

-
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Por Ligeia Stivanin

Você sabia que o prédio onde ﬁca a secretaria
do Distrito foi inaugurado em 1960, com a
presença do então presidente da República
Juscelino Kubitschek, que associou esta grande
obra ao progresso vivido pelo país? Quem nos
contou esta história foi Nahid Chicani,
presidente da Fundação de Rotarianos de São
Paulo e associado ao Rotary Club de São Paulo.
Nesta entrevista exclusiva, ele fala da FRSP e o
trabalho de quase 8 décadas na formação de
pessoas e proﬁssionais transformadores,
enquanto mantenedora do Colégio Rio Branco,
das Faculdades Integradas Rio Branco, do
Ensino a Distância Rio Branco, do Centro
Proﬁssionalizante Rio Branco e do Centro de
Educação para Surdos Rio Branco.

-

Conte-nos sua trajetória rotária.

do Rotary International Richard D. King, cujo lema

Ingressei no Rotary Club de São Paulo em 14 de

era A humanidade é a nossa missão. Naquele

setembro de 1984, convidado pelo rotariano Tho-

ano, o Distrito 4610 foi campeão brasileiro em de-

mas Romanach, na época presidente da General

senvolvimento do quadro associativo. Cresce-

Electric do Brasil, onde eu era vice-presidente de

mos 21,6%, indo de 1215 para 1477 associados, ten-

Recursos Humanos, Comunicações, Relações

do fundado 7 novos clubes e crescido os existen-

Governamentais e Desenvolvimento de Negócios

tes, graças ao excelente trabalho do Eduardo

de Aparelhos Domésticos e Sistemas Médicos

Berger, presidente da Comissão Distrital do DQA e

para Brasil e toda América Latina. Participei de

dos Governadores Sizenando Affonso e Justino de

várias funções no Conselho Diretor, me tornando

Mattos Ramos Junior, presidentes da Comissão

Presidente 1996-97, tendo como Governador o

Distrital de Expansão de Clubes. Na sequência, fui

querido “Maestro” Nelson Weingrill. Em 2001-02, fui

Coordenador Regional do DQA e, por duas vezes,

Governador do Distrito 4610, sendo o presidente

presidente da Comissão Distrital de Serviços
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Proﬁssionais. Em setembro de 2003, a convite do

Rio Branco. Em constante desenvolvimento, um

querido Governador Nadir Zacarias fui Team

dos marcos importantes da história da institui-

Leader de um grupo de Intercâmbio de Grupo de

ção foi a inauguração de sua sede no bairro de

Estudos, na Flórida, EUA. Sou major donor da

Higienópolis, em 1960. A cerimônia contou com a

Fundação Rotária. Representei presidentes do

presença de importantes lideranças, dentre elas

Rotary International em várias conferências

o então presidente da República Juscelino

distritais, sendo a primeira em Kinston, na

Kubitschek, que associou esta grande obra ao

Carolina do Norte. A Yara e eu participamos de 16

progresso vivido pelo país. Ao longo dos anos, o

Convenções Anuais e estamos inscritos para a

Colégio Rio Branco fortaleceu seu papel como

Convenção deste ano em Houston, no Texas.

importante centro educacional e, enquanto isso,
o cenário era propício para a ampliação da atua-

O que o Rotary signiﬁca para você?

ção educacional na unidade localizada em Cotia.

É muito importante para mim. Desenvolvi um

O ﬁnal dos anos 1970 e início dos 1980 foram perío-

imenso número de amizades. Até hoje, tenho 100%

dos de forte expansão das atividades da Funda-

de frequência, tendo feito inúmeras recupera-

ção de Rotarianos de São Paulo. Assim, em 1977,

ções no Brasil e no exterior. Devido à grande

ocorreu a implantação do curso Renato Tonacci

amizade com o saudoso Companheiro H. Delboni,

para Deﬁcientes Auditivos, hoje Centro de

sócio do Laboratório Delboni Auriemo, na década

Educação para Surdos Rio Branco, que passou a

de 1980, quando aquele laboratório ingressou no

ser totalmente mantido pela Fundação, em 1980.

segmento de diagnóstico por imagem, começa-

A escola promove a inclusão de crianças surdas e

mos a vender equipamentos de última geração

suas famílias, por meio da educação, sendo refe-

de diagnóstico por imagem da General Electric e

rência internacional. Acompanhando o desen-

o laboratório tornou-se o maior cliente da GE

volvimento da região de Cotia, a Fundação de

Sistemas Médicos na América Latina. E o mais

Rotarianos de São Paulo inaugurou, em 1982, a

importante, a oportunidade de servir.

segunda unidade do Colégio Rio Branco. Todo
esse aprendizado conduziu a instituição para a

Você está à frente da Fundação de Rotarianos

entrada no Ensino Superior, em 1999, com a

de São Paulo, que tem mais de 75 anos

criação das Faculdades Integradas Rio Branco.

dedicados à educação. Fale sobre a entidade .

Em constante evolução, em 2010, foi criada a

O sonho de transformar o mundo em um lugar

última mantida da Fundação de Rotarianos de

melhor por meio da educação uniu 20 membros

São Paulo, o Ensino a Distância Rio Branco.

do Rotary Club de São Paulo que, de forma
independente de qualquer organização, deram
início à Fundação de Rotarianos de São Paulo, em
1946. Este sonho começou com o Liceu Nacional
Rio Branco em São Paulo, hoje Colégio Rio Branco,
e, em seguida, com o Lar Escola Rotary em Cotia,
hoje conhecido como Centro Proﬁssionalizante

ENTREVISTA
Descreva o impacto do trabalho.
Nestes 75 anos, a Fundação de Rotarianos de São
Paulo impactou gerações de crianças, jovens e
adultos. São inúmeros os proﬁssionais que fazem
parte da história de nossa instituição - educadores, conselheiros, diretores e gestores, que
atuam com dedicação, empenho e amor à
educação. O Colégio Rio Branco é reconhecido
como uma das mais importantes escolas de São
Paulo, pelo seu legado e pela atuação conectada
com a atualidade. Respeitando e preservando
sua identidade, a escola promove, constantemente, processos de inovação curricular para
acolher os direitos de aprendizagem dos alunos.
Além disso, a instituição investe na formação de
educadores, nos ambientes de aprendizagem e
nas propostas que dialogam com as demandas
nacionais e internacionais. As Faculdades Integradas Rio Branco promovem a formação de
proﬁssionais capazes de atuar com inovação nas

surdas e no acolhimento das famílias. A institui-

mais diversas áreas. Os professores, que também

ção oferece o Programa de Estimulação do De-

atuam com destaque no mercado de trabalho,

senvolvimento, para bebês com diagnóstico de

garantem o diálogo entre teoria e prática. O

surdez, além da Educação Infantil e do Ensino

Ensino a Distância Rio Branco está à frente do

Fundamental - anos iniciais. Após essa etapa, as

desenvolvimento de cursos no modelo híbrido e

crianças são incluídas no Colégio Rio Branco, ao

remoto, conectados com as demandas da

lado de alunos ouvintes, com o acompanha-

atualidade, garantindo um ambiente ﬂexível e de

mento de intérprete de Libras. A instituição ainda

excelência. O Centro Proﬁssionalizante Rio

é referência na produção de materiais audiovi-

Branco, por meio do Programa de Socioapren-

suais para a comunidade surda.

dizagem Proﬁssional, prepara jovens em vulnerabilidade social para a entrada no mundo do

Tem alguma história a ser compartilhada?

trabalho. Além da formação técnica em portu-

Sabemos que contribuímos com a formação de

guês, matemática e tecnologia, o curso estimula

pessoas e proﬁssionais bem-sucedidos e

o desenvolvimento de uma postura compro-

capazes de transformar o mundo em um lugar

metida com a sociedade, por meio do módulo

melhor. Como exemplo, quando conquistou a

Habilidades para a Vida. O Centro de Educação

nota máxima na redação do Enem 2018, o ex-

para Surdos Rio Branco é uma referência, nacio-

aluno do Colégio Rio Branco Lucas Felpi, além de

nal e internacional, na educação de crianças

comemorar aprovações no curso de Computer

-
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Science, na Universidade de Michigan, e em

direitos de aprendizagem, mantendo nossa

Enge-nharia da Computação, na Universidade

identidade e nosso compromisso. Assim, fomos

de São Paulo, assumiu o desaﬁo de desenvolver,

do modelo presencial ao remoto. Em seguida,

anual-mente, uma cartilha gratuita com as

acompanhamos a retomada gradual, em

melhores redações de cada edição do exame,

modelo híbrido, até o retorno presencial integral,

comparti-lhando dicas para o Enem e demais

no Colégio Rio Branco, nas Faculdades Integra-

vestibulares. Amanda Ayumi Mikami iniciou sua

das Rio Branco e no Centro de Educação para

vida escolar no Centro de Educação para Surdos

Surdos Rio Branco. Já o Centro Proﬁssio-nalizante

Rio Branco (CES) e, depois, completou os ensinos

Rio Branco evoluiu para o modelo digital,

Funda-mental II e Médio no Colégio Rio Branco.

conectado às demandas da proﬁssiona-lização

Em 2019, ela prestou o Enem e teve uma

de aprendizes. Nesse processo todo, vimos

importante conquista: tirou 920 pontos na

educadores preparados para atuar em

redação, que teve como tema Democratização

diferentes modelos e com a utilização de múlti-

do acesso ao cinema no Brasil. Ao concluir o

plas plataformas, alunos aprendendo com resi-

Ensino Médio, Amanda foi aprovada no curso de

liência, famílias comprometidas com a parceria

Administração na Unifesp. A Fundação de

estabelecida. Esse contexto mostrou que a

Rotarianos de São Paulo, na celebração de seus

Fundação de Rotarianos de São Paulo e as

75 anos, promoveu o concurso cultural Nossa

Instituições Rio Branco estão conectadas e

história transformando a sua história - 75 anos

atentas às demandas atuais e preparadas para

da Fundação de Rotarianos de São Paulo e, por

enfrentar as incertezas do futuro. Reforçamos,

meio desta iniciativa, os aprendizes do Cepro

ano a ano, nossa missão: “servir com excelência,

deveriam elaborar um vídeo falando sobre como

por meio da educação, formando cidadãos

a vivência no Cepro transformou suas vidas. Após

éticos, solidários e competentes”. E para que isso

a avaliação da comissão julgadora, o aprendiz

seja possível, entendemos que nosso papel é

que apresentou o vídeo mais signiﬁcativo e

garantir os direitos de aprendizagem dos alunos,

ganhou um chromebook foi

priorizar uma formação conectada com as

Micael Brito da Silva.

demandas da atualidade, pautada na inovação
e no desenvolvimento dos colaboradores e

Assista ao depoimento
do jovem aprendiz

educadores. Nosso compromisso é, também,
com a sociedade, formando pessoas e
proﬁssionais transformadores!

Para fazermos uma reﬂexão sobre o futuro, é
preciso retomar os desaﬁos enfrentados nos
últimos anos. Desde o início da pandemia do

“

Sabemos que contribuímos com
a formação de pessoas e
proﬁssionais bem-sucedidos e

“

Por ﬁm, como projeta o futuro da Fundação?

novo coronavírus, vimos nossas escolas e

capazes de transformar o mundo

instituições transformarem-se para acolher os

em um lugar melhor

alunos em suas necessidades e garantir seus

-
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SEMINÁRIO DE TREINAMENTO
DOS PRESIDENTES ELEITOS
Evento aconteceu de 1º a 3 de abril, Hotel Vitória de Paulínia.
PETS é um treinamento obrigatório, mas mais do que
isso: é essencial para os postulantes ao cargo de Presidentes
dos Rotary Clubs. Todos eles foram convocados para
receberem este treinamento, assim como eu participei do
GETS (Seminário de Treinamento do Governador Eleito) para
estar apto a assumir o distrito.
A parte de conhecimentos rotários e ferramentas
técnicas, os participantes receberam durante os três eventos
anteriores denominados Pré-PETS, além do curso sugerido
para que ﬁzessem na Central de Aprendizagem do My Rotary.
Neste encontro, nós programamos para que as pessoas
envolvidas tivessem a oportunidade de se conhecerem e se
encontrarem presencialmente. Então, quis provocar um
agradável encontro de pessoas que tinham muito em
comum, principalmente uma gestão para compartilhar.
A abertura formal do evento aconteceu no dia 1º de
abril, com a presença de governadores do nosso Distrito, além
de uma magníﬁca mensagem do Diretor 2011/13, José Antonio
de Figueiredo Antiório, insuﬂando o espírito rotário dos
presidentes e equipe distrital. Já nos dias 2 e 3 de abril,
contamos com palestrantes motivacionais e experts em
planejamento, para colaborar para que os presidentes

-
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pudessem sair do PETS com seu plano de ações
IMAGINADO. E inclusive contamos com a presença, no
sábado, do governador 2021-22 do Distrito 4590, de

ASSEMBLEIA
INTERNACIONAL

Paulínia, Fredson Santos Dally.
No GETS, eu recebi as novas tendências de
gerenciamento da nossa organização e as metas
determinadas pela Presidente 2022-23 do Rotary
International,

Jennifer Jones. E nestes três dias, os

presidentes dos clubes do Distrito 4563 receberam
instruções e as metas estipuladas para elaborarem
seus Planos de Ações e seus planejamentos, alinhados
com as determinações do Rotary International, onde
juntos e UNIDOS realizaremos, durante o ano rotário
2022-23, o que IMAGINAMOS no PETS.
Eu ﬁquei bastante contente com o resultado do
PETS, mais até do que esperava. Sabíamos que os
envolvidos estavam com receio de se encontrarem
ﬁsicamente por conta de tudo que estávamos vivendo,
mas ao mesmo tempo estavam sedentos de
“rotarismo”, de se encontrar e se abraçar, e foi isso que

A Assembleia Internacional de 2022
aconteceu, de modo virtual, entre 7 e 14 de
fevereiro. Os governadores eleitos se reuniram
para discutir o impacto dos nossos projetos, o
poder que temos de fazer o bem
no mundo e a importância de
contar nossa história. Todos os
participantes foram convidados a tomar parte de grupos de
discussão, atividades e
oportunidades de
networking que visam
prepará-los e inspirá-los.

acabou prevalecendo. O medo foi superado pelo calor
humano.
Além dos presidentes, estiveram comigo os
Governadores Assistentes que foram fundamentais na
arregimentação dos seus presidentes, além, claro, de
todo o time de capacitadores que prepararam este
magníﬁco treinamento. Acredito que, não manifesto a
minha percepção, mas de todos com quais pude
conversar, que preparamos um PETS diferente,
entusiasmante e muito motivador! Obrigado time!

“

Ficamos extasiados com a qualidade do evento e com
a simpatia do casal presidencial e todos os
palestrantes. Os assuntos tratados foram pautados no
Plano de Visão do Rotary e exempliﬁcados com as
prioridades e objetivos do Plano Estratégico do Rotary.

Da Fundação Rotária, trouxe de relevante a proximidade
da erradicação da poliomielite e foi solicitado um
esforço maior ainda no sentido de abster o mundo de
casos. Com relação ao Desenvolvimento do Quadro
Associativo, a retenção foi a palavra de ordem. Para
tanto, devemos focar no engajamento dos associados e
dar mais atenção e atribuição aos associados com
menos de três anos de clube. A Diversidade, a Equidade
e a Inclusão, vedetes do ano, estarão dentro das

Por Joaquim Flávio de Moraes
Filho, Governador 2022-23

principais metas da gestão da Presidente Jennifer, além
é claro das mulheres e, especiﬁcamente, o programa do
Presidentes Shekhar Mehta e Rashi de Empoderamento
das Meninas. E o que falar com relação aos Training
Leader? Todos foram muito bem preparados e
passaram para nós, governadores eleitos,
conhecimentos e segurança necessária para
enfrentarmos este ano desaﬁador e empolgante
Joaquim Flávio de Moraes Filho
Governador 2022-23

“

Assista ao vídeo que apresenta uma
breve retrospectiva do PETS - Seminário
de Treinamento de Presidentes Eleitos
para o Ano Rotário 2022-2023

ACONTECEU

ASSEMBLEIA DISTRITAL DE ROTARACT CLUBS
ADIRC foi realizada no dia 09 de abril, no Colégio Rio Branco da Granja Viana, em Cotia

O evento foi realizado de maneira híbrida,

Marca Rotary, Mudanças no Rotaract, Captação

contando com mais de 80 participantes de modo

de Recursos, Fundação Rotária e Propósito dentro

presencial e cerca de 20 virtualmente, totalizando

do Rotaract, além de dinâmicas de prática de

25 clubes de Rotaract presentes. E o clube

projetos e jogos de conhecimentos rotários para

anﬁtrião, o Rotaract Club Universidade Mackenzie,

interação dos participantes. Neste ano, em

escolheu a temática College.

especial, pensamos em uma programação reple-

Foi o primeiro evento presencial de treina-

ta de conteúdo e de fato efetiva, pois seria apenas

mento após dois anos de uma era online. Tivemos

um dia de evento. Por isso, focamos em temáticas

diversos feedbacks positivos e um deles foi da

importantes e conteúdo relevante para a melhor

rotaractiana Jéssica Faria, associada ao Rotaract

capacitação e experiência dos rotaractianos.

Club de Poá: "Os treinamentos e as dinâmicas me

Contamos com a participação do Gover-

surpreenderam de forma positiva. Depois de tanto

nador Cesar e sua esposa Cecília, do Governador

tempo sem evento presencial, precisávamos

2022-23 Joaquim Flávio, do presidente da Comis-

desse calor de estarmos juntos. Na pandemia,

são de Serviços à Juventude Ricardo Kano e da

tivemos a chama rotaractiana quase apagada,

presidente do Rotary Club de São Paulo Carla

porque um move o outro. Mas com esse evento,

Blanco. E também tivemos a presença de Marian-

ela se reacendeu mais forte que nunca".

gela Teixeira Leão, presidente 2022-23 do Rotary

A ADIRC foi focada em capacitação dos

Club de São Paulo - Noroeste - Freguesia do Ó.

associados para o próximo ano rotário. Além das

-

salas simultâneas com treinamentos de cargos

Por Beathriz Cruz, Representante

de diretorias, também tivemos palestras sobre A

Distrital de Rotaract 2022-23
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ORIENTAÇÃO
SOBRE RYE ROTARY YOUTH
EXCHANGE

Aconteceu em 9 de abril, no Nurap, a orientação
sobre Intercâmbio de Jovens do Rotary aos jovens, às
famílias anﬁtriãs e aos Rotary Clubs patrocinadores. A
orientação é mandatória pelo Rotary International para o
processo de avaliação, seleção e classiﬁcação dos
jovens, assim como aos jovens e às famílias anﬁtriãs.

ASSEMBLEIA DISTRITAL DE INTERACT CLUBS
Nos dias 2 e 3 de abril, aconteceu a ADIC - Assembleia Distrital de
Interact Clubs, evento voltado para a capacitação de interactianos que
ocuparão cargos durante a gestão seguinte. O tema selecionado foi Vilãs,
tendo sido espalhado pelo evento referências a vilãs famosas de ﬁlmes e
livros da cultura pop.
Além de treinamentos sobre os cargos dos clubes, houve também
treinamentos sobre temas gerais, como liderança e comunicação dentro
da família rotária. Outra capacitação, introduzida em 2020-21, foi o de
conselheiros, quando interactianos e rotarianos podem aprender melhor
sobre como ter uma relação mais
benéﬁca, tanto para o Interact Club
como para o Rotary Club padrinho.
O evento aconteceu de forma
híbrida, com mais de 80 participantes
presenciais, algo que tornou a experiência ainda muito mais prazerosa para
todos.

-
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REENCONTRO
REUNIÃO COM
DIRETOR JULIO
Diretor do Rotary International Julio
Cesar Silva-Santisteban Ojeda reuniu-se no
Espaço Immensità, em São Paulo, com
governadores 2022-23. Dos 31 Distritos do Brasil,
29 estiveram presentes, demonstrando
liderança, trocando experiências e, mais que
isso, mostrando como e o que será feito no
Em 04 de dezembro de 2021, com a coordenação de José Luiz Scatolini do RCSP Pacaembu Bom Retiro, a Governadora 2019-20 Maria Lucia G.
Strazzeri reuniu Presidente Inovadores, Governadores Assistentes, Coordenadores da Conferência,
cônjuges, convidados, secretárias executivas e
alguns membros da equipe distrital, junto com suas
famílias, no Reencontro da Gestão 2019-20.
Respeitando os protocolos de segurança e
com a presença de 150 pessoas, foram entregues
certiﬁcados e rendidas homenagens aos que se
dedicaram àquele ano rotário. Após o reconhecimento, os convidados puderam desfrutar de um
salutar companheirismo regado a churrasco e boa
música, em volta da piscina do Hotel Vitória, em
Indaiatuba.
“Terminamos a gestão em junho de 2020 com
a promessa de que, assim que possível, faríamos os
merecidos reconhecimentos que, habitualmente,
são feitos nas Conferências. Foi um dia alegre e
muito agradável. Agora me sinto feliz, realizada e
com sentimento de dever cumprido”, descreveu a
Governadora Maria Lucia.
-
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próximo ano rotário.
"A princípio pensei: desnecessário. Aﬁnal, todos já estamos em fase ﬁnal dos treinamentos distritais e com tempo escasso. Ledo
engano. Me rendo à sensibilidade do nosso
Diretor Julio, um líder carismático e objetivo,
que não conhecíamos pessoalmente e que fez
toda a diferença conhecê-lo sem ser pela
telinha. Estivemos juntos, desfrutando de muito
companheirismo e de testemunhos rotários.
Pudemos ainda desfrutar de mais uma
poderosa força, a da união do trabalho
coadunado com o mesmo espírito rotário",
resumiu o Governador 2022-23 Joaquim Flávio.

RELATÓRIO

NOVOS ASSOCIADOS
O Distrito dá as boas-vindas aos companheiros:

Rotary E-Club On Line

RC Jandira Santana de

RCSP Barra Funda

RCSP Morumbi

Parnaíba Aldeia da Serra

Ben-Hur Paes da Silva Júnior

Jaques Grinberg Costa

Marisa Lima

Leunice de Jesus Oliveira

R E-Club Satélite Mogi das Cruzes

RCSP Butantã

Ana Maria Salatiel

Conexão

Roberto Brait Amaral

Jacqueline Jeanette Loeb

RCSP Noroeste Freguesia do Ó

do Distrito 4430
Camila Gross de Almeida Mota
RC Barueri - Alphaville

Marcia Penha Brasil Siqueira
RCSP Cambuci

RCSP Pacaembu Bom Retiro

RC Mogi das Cruzes - Oeste

Maria Regina Pitol I. Virgílio

Delmar Vinícius Oliveira Antunes

RC Cotia - Centro

Dori Lara

Milena Itri Amadeo

Roberta Malzoni

Izabel Cristina F. Gromik

Sandra Duarte

RCSP Penha
RCSP Cantareira

RC Cotia - Granja Viana

RC Vargem Grande

Guilherme de O. Fonterrada

Paulista Conecta

Douglas Vieira Silva
RCSP Pinheiros

Aguinaldo da Silva Borba

RCSP Jaguaré

RC Cotia - Granja Viana -

Elisa Pereira Rocha de Souza

Marcos Del Guercio De Queiroz

Empresarial

Jairo Alves Rodrigues

Patrícia Andresa Lianza

Elaine Barbaresco

Julio Avanzi Lopes
Natalia Paula Da Silva

Rotary Club Satélite
Diego Bomﬁm Pedretti

RCSP Aclimação

Maicon Souza Pereira

Marly Palmieri dos Prazeres

Mariana Fonseca Cruz

Maria Wanda Brezighello
RCSP Tatuapé
Milton Toledo

RCSP Jardim das Bandeira

Wesley Nunes Pereira

Itaquaquecetuba Inovação

Luis Carlos Simões

Alto de Pinheiros

RCSP Vila Alpina

Marcus Vinícius Nunes Amaro

Aline Assis da Costa
José Benedito Corona

RCSP Liberdade
Roberta Souza Di Giácomo

Michael Moraes Sabino

RCSP Avenida Mateo Bei

Vitória Eduarda Dutra Clemente

Joice Caroline Oliveira

Mary Ellen Souza Melo

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

RC Guarulhos Norte Centenário

RCSP Jaçanã

RCSP Vila Alpina

Ivone Valentim Souza

Milton Naito Mendes Bezerra

Jucimar Anselmo da Silva

Roberto Miyashiro

Renato Amaral dos Santos

Paulo Alberto Pereira de Jesus
Walter Costa Rodrigues Junio

RCSP Vila Carrão

RC Mogi das Cruzes
Daniel Teixeira de Lima

RCSP Jardim das Bandeira Alto

Francisca Teresa B. Bianchini

RC Registro

Jaelson Nascimento Santos

Francisco Carlos Maronna

Ândrea Luize Bertholdo

de Pinheiros

RC Cotia Caucaia do Alto

José Carlos de Oliveira
José Fernando G. Cardim
Pedro Bianchini Neto

Esdras Luciano Mecatti Reis

RC Vargem Grande Paulista

RCSP Vila Maria
Antonio Custodio de C. Neto

RCSP Liberdade

Fabiano Prezotto

José Roberto R. Oliveira

Izoli Alves de Oliveira Junior

Conecta

José Humberto Bolognesi

Leandro Tadashi Ishikawa

RCSP Mooca

RC Cotia Centro

Paulo Sérgio Generoso

Dalton Tadeu Izzo Junior

RCSP Vila Prudente

Erick Vinicius S. das Neves

Rachel Gomes da Cruz

Edmilson A. Carneiro

Guilherme Candeia Fiamenghi

Gustavo Bernardino Izzo

Maria Camila Messina Quaioti

Felipe Augusto Affonso
Fernando Lima Ferreira

RCSP Barra Funda

Ivonei Lucio Luiz

Vitorio Costa Santos Filho

Francismayry Caetano

Rodrigo Wagner Fernandes

RC Guarulhos

RCSP Butantã

RCSP Pacaembu Bom Retiro

Célio Toshiaki Takeda

Davi Santos Pillon

Kurt David Wissmann

Henrique Sebastião da Silva

-
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RC Arujá Sul

30

27

RC Barueri

15

16

RC Barueri Alphaville

45

46

RC Barueri Centro Comercial Alphaville

12

11

RC Barueri Empresarial

17

20

RC Barueri Tamboré

14

16

RC Carapicuíba

17

17

RC Cotia Caucaia do Alto

9

3

RC Cotia Centro

10

6

RC Cotia Granja Viana

13

12

RC Cotia Granja Viana Empresarial

6

7

RC Cotia Mulheres Empreendedoras

15

14

RC Embu

9

10

RC Ferraz de Vasconcelos

17

14

RC Guarulhos

33

34

RC Guarulhos - Aeroporto

11

10

RC Guarulhos - Norte Centenário

14

14

RC Guarulhos - Sul

39

37

RC Guarulhos - Vila Galvão

32

30

RC Itapecerica da Serra

13

12

RC Itapevi

8

7

RC Itaquaquecetuba

31

28

RC Itaquaquecetuba - Pinheirinho

12

12

RC Jandira Santana de Parnaíba Aldeia Serra

13

18

RC Mairiporã

21

18

RC Mogi das Cruzes

33

31

RC Mogi das Cruzes - Oeste

12

15

RC Osasco

49

43

RC Pariquera-Açu Imigrantes

7

0

RC Poá

14

12

RC Registro

30

32

RC Registro Ouro

31

36

RC Santa Isabel - Centenário

5

0

RC São Paulo

74

62

RC Suzano

35

41

RC Suzano - Sul

11

10

RC Taboão da Serra Pirajuçara

12

13

RC Vargem Grande Paulista - Conecta

10

11

RCSP Aclimação

17

16

RCSP Água Rasa

14

15

RCSP Alto da Lapa

24

23

RCSP Alto da Mooca

31

36

RCSP Anhanguera

14

14

RCSP Aricanduva

9

9

RCSP Artur Alvim

23

20

RCSP Avenida Mateo Bei

0

20

RCSP Avenida Paulista

23

22

RCSP Barra Funda

16

15

-
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1
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3
2
0
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0
5
(3)
(2)
3
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2
5
(5)
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6
(1)
1
1
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1
(1)
5
0
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7

Não enviado
0

2

1

Não enviado
0

1.194,13

79,61

7

6

4

66%

1.909,90

42,44

5

6

2

50%

11,68

0,97

4

1

4

75%

56,74

3,34

2

0

4

80%

165,20

11,80

1

1

Não enviado

124,79

7,34

0

6

Não enviado

72,30

8,03

4

8

Não enviado

156,30

15,63

1

2

5

284,93

21,92

1

0

Não enviado

65,64

10,94

0

1

3

65%

813,65

54,24

60%

158,55

17,62

4

90%

292,47

9,75

2

1

3

0

3

Não enviado

6

5

5

84%

0

1

4

80%

39,58

3,60

0

0

4

96%

446,49

31,89

60,60

3,56

2.469,89

74,85

1

3

4

37%

3.135,97

80,41

0

2

4

65%

2.993,95

93,56

3

4

20

75%

426,68

32,82

0

1

2

70%

0,00

0,00

0

3

5

70%

3.424,69

110,47

1

1

5

59%

50,93

4,24

5

0

4

79%

1.216,87

93,61

1

4

4

83%

1.834,60

87,36

2

4

3

78%

590,07

17,88

4

1

4

90%

1.095,13

91,26

1

7

5

61%

4.754,51

97,03

2

9

Encerrado

63,83

9,12

3

5

5

82%

1.715,58

122,54

3

1

4

63%

433,78

14,46

5

0

5

79%

2.235,40

72,11

0

5

Encerrado

2

14

4

12

6

Não enviado

2

3

3

50%

43%

39,87

7,97

4.505,43

60,88

3.483,31

99,52

51,38

4,67
24,52

2

1

3

54%

294,19

9

8

4

100%

46,88

4,69

3

4

4

80%

333,29

19,61

2

1

4

91%

2.242,83

160,20

1

2

4

83%

115.000,81

4.791,70

5

0

4

75%

7.272,65

234,60

1

1

Não enviado

0

0

3

80%

14,16

1,01

198,68

22,08
106,24

2

5

Não enviado

2.443,50

23

3

4

60%

1.970,57

0,00

0

1

4

71%

484,35

21,06

2

3

4

44%

692,25

43,27

RCSP Brás

20

20
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75%

FUNDAÇÃO ROTÁRIA
REALIZADO
2021-22 US$

2.261,70

REALIZADO
PER CAPITA US$

113,09

RCSP Brooklin Armando de Arruda Pereira

15

17

2

2

0

5

82%

168,44

11,23

RCSP Butantã

34

29

(5)

1

6

2

90%

639,88

18,82

RCSP Cambuci

14

21

7

7

0

3

70%

519,05

37,08

RCSP Cantareira

9

10

1

2

1

4

8500%

64,46

7,16

RCSP Caxingui

13

11

(2)

0

2

3

66%

327,37

25,18

RCSP Itaquera

18

17

(1)

0

1

5

80%

368,30

20,46

RCSP Jaçanã

31

35

4

7

3

4

50%

613,14

19,78

RCSP Jaguaré

26

29

3

5

2

Não enviado

74,81

2,88

RCSP Jardim das Bandeiras Alto de Pinheiros

29

36

7

11

4

Não enviado

1.799,95

62,07

RCSP Lapa

28

26

(2)

1

3

3

59%

2.500,43

89,30

RCSP Liberdade

40

37

(3)

6

9

5

44%

8.394,79

209,87

RCSP Mandaqui

16

20

4

5

1

5

79%

1.203,16

75,20

RCSP Moema Índia

8

8

0

0

0

Não enviado

RCSP Mooca

14

28

14

21

7

4

40,47

5,06

41%

1.078,22

77,02

RCSP Morumbi

13

14

1

2

1

4

90%

1.242,96

95,61

RCSP Noroeste Freguesia do Ó

20

25

5

6

1

4

48%

2.125,39

106,27

RCSP Norte

46

43

(3)

1

4

4

77%

3.826,62

83,19

RCSP Oeste

11

11

0

1

1

Não enviado

RCSP Pacaembu Bom Retiro

29

28

(1)

3

4

4

76%

52,37

4,76

2.666,31

91,94

RCSP Panamby

7

3

(4)

0

4

Não enviado

11,76

1,68

RCSP Parque Continental

18

18

0

2

2

4

57%

436,09

24,23

RCSP Penha

20

20

0

2

2

5

85%

275,90

13,80

RCSP Pinheiros

17

17

0

2

2

4

80%

1.580,22

92,95

RCSP Pirituba

19

24

5

5

0

4

83%

2.882,47

151,71
59,62

RCSP São Mateus

20

21

1

4

3

4

69%

1.192,42

RCSP São Miguel Paulista

10

14

4

5

1

2

78%

33,10

3,31

RCSP Sumaré

17

17

0

1

1

4

68%

1.776,04

104,47

RCSP Tatuapé

31

27

(4)

1

5

3

84%

1.435,99

46,32

RCSP Tremembé

24

23

(1)

0

1

Não enviado

1.691,70

70,49

RCSP Vila Alpina

34

32

(2)

2

4

4

92%

10.492,19

308,59

RCSP Vila Carrão

22

19

(3)

1

4

5

72%

2.232,73

84,96

RCSP Vila Formosa

15

15

0

0

0

4

50%

402,31

26,82

RCSP Vila Guilherme

14

15

1

2

1

4

85%

3.025,79

216,13

RCSP Vila Maria

39

33

(6)

0

6

Não enviado

RCSP Vila Matilde - Centenário

16

14

(2)

0

2

4

RCSP Vila Medeiros

12

10

(2)

0

2

RCSP Vila Prudente

13

9

(4)

2

6

Rotary E-Club do Distrito 4430

13

15

2

7

3.540,57

90,78

93%

70,31

4,39

4

83%

204,78

17,07

4

90%

208,14

16,01

5

2

50%

377,13

29,01

Rotary E-Club On line do Distrito 4430

12

13

1

5

4

2

80%

41,89

3,49

Rotary E-Club Cotia Granja Vianna - Inspiração

19

16

(3)

8

11

4

70%

633,70

33,35

Rotary E-Club Satélite Mogi das Cruzes - Conexão

8

8

0

1

1

3

78%

0,00

0,00

RC Satélite Itaquaquecetuba - Inovação

0

16

16

16

0

3

55%

0,00

0,00

RC Satélite Itaquaquecetuba Pinheirinho - Villarejo

0

12

12

13

1

Não enviado

0,00

0,00

RC Satélite Suzano Baruel

0

6

6

8

2

2

90%

0,00

0,00

RC Satélite SP Vila Formosa Regente Feijó

0

6

6

12

6

Não enviado

0,00

0,00

Número de associados em 01/07/2021: 1.784
Número de associados em 31/03/2022: 1.823
Doações a Fundação Rotária em 2021-22: US$ 235.422,12
Doações a Fundação Rotária per capita: US$ 129,14
-
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