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AO LEITOR,
COM CARINHO

Durante as Visitas Oficiais, o companheiro Eugênio Rêgo 
Santos explica que Itaquaquecetuba (cidade do Rotary Club 
do Governador Cesar) é uma das mais antigas localidades do 
Estado de São Paulo. Fundada pelo padre jesuíta José de 
Anchieta no ano de 1560, era uma simples aldeia de índios, 
quando em seu centro foi construído uma capela sob a 
invocação de Nossa Senhora d’Ajuda. Era distrito de Mogi das 
Cruzes e foi elevado a município em 28 de outubro de 1953. 
Dois pontos importantes da cidade - a Igreja da Matriz e o 
Marco Rotário (o maior do mundo, com 26 metros de altura) - 
foram reproduzidos em uma obra de arte que foi entregue a 
cada clube. 

Nas próximas páginas, além de um resumo das visitas oficiais 
feitas de janeiro a maio, você irá encontrar as mensagens dos 
líderes inspiradores. Destaque para a frase do presidente 
Shekhar Mehta: “não há maneira melhor de Servir para 
Transformar Vidas do que servindo à causa da paz”. E para a 
do curador Marcelo Haick: “clubes fortes priorizam líderes 
servidores, o trabalho em equipe, o conhecimento das 
necessidades da comunidade, parcerias não rotárias e o 
desenvolvimento de projetos humanitários que solucionem 
os problemas e gerem um impacto no longo prazo”.

Em abril, aconteceu o Conselho de Legislação e o nosso 
companheiro Paschoal Flavio Leardini, Governador 2010-11 e 
2015-16, foi um dos delegados. Ele escreveu sobre o assunto 
para esta edição e aproveitamos a oportunidade para 
entrevistar também o Governador 2007-08 Ronald D'Elia, 
presidente da Comissão Distrital de Administração, que fala 
sobre as mudanças proposta pelo COL e como diretamente 
impactarão os clubes. Entre as 90 resoluções aprovadas, 
Ronald destaca a legislação para promover a diversidade e 
construir um quadro associativo bem equilibrado no Rotary.

Estas e outras informações você encontra neste Comunicado, 
publicação rica em forma e conteúdo. Boa leitura!

Ligeia Benicia de Almeida Stivanin



- 3 - 

MENSAGENS 

Fico muito feliz em ver as tendências positivas do quadro associativo 
do Rotary, graças à sua resposta à iniciativa Cada Um Traz Um. Não 
podemos diminuir o ritmo. Devemos continuar trabalhando e nos 
esforçando arduamente para manter todos os associados que 
conseguimos atrair. Espero vê-los no mês que vem em Houston, 
durante a Convenção do Rotary International de 2022, que, com 
certeza, será um ótimo evento. Também em Houston, em junho, 
teremos a minha última Conferência Presidencial. Dedicamos os 
eventos deste ano às áreas de enfoque do Rotary.  As Conferências 
têm sido um tremendo sucesso, tanto em termos de participação 
quanto de ideias que foram trazidas à tona. Em novembro passado, 
nossa Conferência nas Filipinas, que se concentrou na proteção do 
meio ambiente e no desenvolvimento de economias locais, atraiu 
2.200 pessoas on-line.  No Brasil, nosso encontro centrou-se em 
água, saneamento e higiene, e como isso se relaciona à prevenção e 
ao tratamento de doenças. Mais de 600 pessoas participaram. 
Depois, tivemos um evento sobre meio ambiente, economia e paz 
em Maputo, Moçambique, que atraiu cerca de 400 participantes 
presenciais e 700 pela internet. Nossa Conferência sobre como 
manter a economia e o meio ambiente em harmonia, realizada em 
Veneza, Itália, contou com mais de 600 participantes. Durante esses 
eventos e minhas viagens pelo mundo, eu me reuni com inúmeros 
líderes que concordaram em colaborar com o Rotary. Entre eles 
estão o primeiro-ministro das Ilhas Maurício, o presidente das Ilhas 
Seicheles, o vice-primeiro-ministro de Bahrein e os presidentes da 
Albânia e de Kosovo. Claramente, o Rotary está causando impacto 
no mundo, e o mundo está ansioso pela nossa liderança. Em 

Houston, a última Conferência Presidencial se concentrará 
em uma área na qual o Rotary é líder há muito tempo, com 

o seguinte tema: Servir para Semear a Paz. No Rotary, 
tudo o que fazemos ajuda a criar condições que pro-
movem a paz nas comunidades, nas nações e em nós 
mesmos. (...) O Rotary estará sempre do lado da reso-
lução pacífica de conflitos e do fornecimento de aju-
da e conforto às pessoas carentes, sempre que pos-

sível. Nossa organização estava presente no final da 
2ª Guerra Mundial, promovendo a criação das Nações 

Unidas e defendendo a consolidação da paz. É tempo de 
renovar a nossa missão e desempenhar nosso papel como 

um dos grandes promotores da paz no mundo.
Shekhar Mehta
Presidente 2021-22 do Rotary International

       Não há 
maneira melhor 
de Servir para 
Transformar 
Vidas do que 
servindo à 
causa da paz          .
xx           

“ “
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O clube é a base da nossa organização. Nele, por meio do 
companheirismo, engajamento, conhecimento e talento, se 
desenvolvem condições objetivas para a prestação de serviços 
para as comunidades vulneráveis. Buscamos clubes eficazes, 
dinâmicos e vibrantes, no sentido de consolidarmos ambientes 
colaborativos, que levem a iniciativas estruturantes, sendo o 
fortalecimento dos clubes um desafio estratégico para nossa 
organização. Clubes fortes priorizam líderes servidores, o trabalho 
em equipe, o conhecimento das necessidades da comunidade, 
parcerias não rotárias e o desenvolvimento de projetos humani-
tários que solucionem os problemas e gerem um impacto a longo 
prazo. A Fundação Rotária pode ser uma aliada vigorosa para o 
fortalecimento dos clubes! (...) Ela tem como objetivo desenvolver 
programas humanitários e educacionais e define os requisitos 
técnicos e disponibiliza suporte financeiro para desenvolver projetos 
voltados à comunidade local ou global, o patrocínio de bolsas 
educacionais, grupo de treinamento vocacional ou a erradicação 
da paralisia infantil. (...) Algumas recomendações para os clubes 
desenvolverem uma parceria com a Fundação Rotária: 1 - ter uma 
Comissão da Fundação Rotária com, pelo menos, três associados, 
pelo período de três anos; 2 - a comissão deve desenvolver práticas 
de arrecadação e identificar e envolver associados interessados em 
programas comunitários e educacionais; 3 - os envolvidos devem 
participar do ciclo de treinamento distrital, somado aos cursos na 
Central de Aprendizado; 4 - o clube deve, fazendo uso de meios de 
comunicação impresso ou digital, divulgar informações 
temáticas, promover palestras e compartilhar o 
conhecimento; 5 - Engajar a maioria dos associados 
nas campanhas de arrecadação, nos Subsídios 
Distritais, em equipes para Subsídios Globais, bolsas 
educacionais ou campanhas de vacinação. A 
Fundação Rotária pode facilitar a experiência dos 
associados nos clubes! “A Fundação Rotária é o 
coração do Rotary”, segundo o presidente do 
Conselho de Curadores, John Germ. Poderia, por 
analogia, afirmar: “A Fundação Rotária deve ser a paixão 
do clube”, pois nos clubes poderemos servir e transformar 
nossos sonhos em realidade.

A dinâmica dos 
clubes deve 

motivar os 
associados a 

perceberem o valor 
de pertencer ao 

clube, e a 
convivência com os 

companheiros 
deve superar as 
expectativas de 

cada associado             xx

Marcelo Haick
Curador 2021/23 da Fundação Rotária

“

“
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No calendário do Rotary, o mês de maio é dedicado à juventude. 
Desde sempre, nossa organização vem trabalhando arduamente 
com e para os jovens, criando programas especiais para eles e 
estimulando seu intercâmbio em nível mundial para que tenham a 
possibilidade de conhecer e aprofundar-se em espaços culturais 
diferentes daqueles de sua esfera pessoal, obtendo assim novas 
experiências capazes de fortalecê-los. Por meio destes programas 
do Rotary para a juventude, nós temos preparado, geração após 
geração, os líderes do futuro. Hoje, no mundo inteiro, há homens e 
mulheres com grande vocação para o serviço, exercendo posições 
de liderança tanto no âmbito público como no privado que, no 
passado, foram interactianos, rotaractianos, intercambistas ou 
participantes dos Prêmios Rotários de Liderança Juvenil. Jovens que, 
um dia, tiveram suas vidas transformadas pelo Rotary e agora fazem 
o mesmo, servindo a humanidade estimulados pela filosofia 
humanista, pelos princípios e valores da nossa organização, 
contribuindo dessa maneira com a construção da paz positiva. 
Trabalhar em programas para os jovens é uma experiência 
extraordinária. E para nós, rotarianos, significa abrir as portas dessa 
maravilhosa escola de vida chamada Rotary para formar os líderes 
de que o mundo tanto precisa.
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Julio Cesar Silva Santisteban Ojeda
Diretor 2021/23 do Rotary International

      Transformando a 
vida dos nossos 

futuros líderes  xx“ “
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Essa governadoria tem proporcionado enormes experiências. Tenho 
participado de várias entregas de projetos de Subsídios Distritais e 
visto nos presidentes e nos companheiros de cada clube a emoção 
de entregar equipamento ou material de muita necessidade para 
comunidade. Estive em UBS, creches, escolas, escolas de música, 
APAE e muitos outros locais. Mais uma vez, fui convidado para ser 
paraninfo de turma de formandos do Camp Norte. E que sensação 
fantástica ver nos olhos de jovens da comunidade a esperança de 
um futuro melhor, proporcionado pelo estudo. Contribuir para que 
eles tenham um emprego e uma carreira é gratificante, assim como 
a alegria e o prazer de nossos companheiros rotarianos e professores 
são contagiantes! Nossos clubes têm se movimentado muito, 
criando eventos e promovendo ações para suas respectivas 
comunidades. Graças a Deus, as pessoas estão mais confiantes e 
seguras de saírem de casa e participar de encontros e reuniões 
presenciais. Isso é muito bom para nós, rotarianos, imbuídos de 
companheirismo e do desejo de servir. Juntos, podemos planejar 
projetos importantes para comunidades e também reconhecer 
quem merece. E por falar em reconhecimento, tive o privilégio de, 
junto com outros companheiros e governadores, participar do 
Prêmio Bandeirantes, promovido por um clube de nosso distrito! O 
evento homenageou pessoas de áreas de atuação diversas, que 
desenvolvem ou desenvolveram atividades comprometidos com a 
sociedade como um todo. Isso, cada vez mais, faz ter certeza de que 
Rotary ajuda a cada um de nós a cumprir nossa missão ou propósito 
nesse mundo! E tem muito mais por vir. No dia 30, a ALESP vai fazer 
um reconhecimento ao nosso distrito. E no dia 02 de junho, 
receberei na Câmara Municipal o título de cidadão de 
Itaquaquecetuba. Cecilia e eu estamos perto de 
finalizar as Visitas Oficiais e, antes disso, a Conferência 
da Felicidade está batendo na porta. Nossa equipe 
está empenhada na organização de um evento 
alegre e descontraído, com muito conteúdo rotário e, 
sobretudo, muito companheirismo. Unamo-nos 
nesse momento de integração com todos os rotaria-
nos do Distrito 4563 e seus familiares. Tenho certeza de 
que será uma festa da amizade, um (re)encontro de 
celebração e uma oportunidade para promover ainda mais 
o Rotary. Esperamos todos vocês lá!

Juntos, podemos 
planejar projetos 

importantes 
para 

comunidades e 
também 

reconhecer 
quem merece X
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Augusto Cesar dos Santos
Governador 2021-22 do Distrito 4563

“

“



Enquanto escrevo essa mensagem, ainda estou vivendo e sentindo 
as emoções e frio na barriga de planejar, junto com a equipe, a Tarde 
Feliz da nossa conferência. Está sendo muito prazeroso e gratificante. 
Elaboramos uma programação especial com desfile de modas da 
coleção Márcia Boucinha, chá da tarde, bingo e a palestra Dos pés 
vermelhos de barro ao solado vermelho do Louboutin, de Naíle 
Mamede. Espero que todos desfrutem não só desta tarde, como de 
toda a Conferência. Cesar e eu temos a sorte de ter, ao nosso lado, 
pessoas fantásticas para colaborar na realização deste evento. O 
legado que um casal de governadores pode deixar são as grandes 
amizades feitas durante a gestão e vamos confraternizar esse afeto 
na conferência. Que ela seja marcante e comece o encerramento 
brilhante de um ano rotário em que tivemos a oportunidade de servir 
para transformar vidas. Estamos caminhando para o final da gestão 
com muita alegria e prazer de ver o quanto a organização do Rotary 
International faz a transformação na vida das pessoas e em nossas 
próprias vidas. Obrigada pela receptividade e por todo o amor 
emanado até aqui.

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

      A felicidade não 
está em viver, mas 

em saber viver. Não 
vive mais o que mais 

vive, mas o que 
melhor vive  xx

(Mahatma Gandhi)

“ “
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RC Ferraz de Vasconcelos,
em 11 de janeiro de 2022

RCSP Alto da Mooca, 
em 20 de janeiro de 2022

RCSP Vila Prudente, 
em 3 de fevereiro de 2022

RCSP Av Mateo Bei, 
em 4 de fevereiro de 2022

RCSP Moema Índia, 
em 15 de fevereiro de 2022

RC Satélite Itaquaquecetuba Pinheirinho
Villarejo, em 16 de fevereiro de 2022

RC Itaquaquecetuba Pinheirinho,
em 16 de fevereiro de 2022

RCSP Itaquera, 
em 3 de março de 2022
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RC Itaquaquecetuba, 
em 4 de março de 2022

RCSP Caxingui, 
em 7 de março de 2022

RCSP São Miguel Paulista, 
em 11 de março de 2022

RC Mogi das Cruzes - Oeste, 
em 15 de março de 2022

A obra de arte, entregue a cada 
Visita Oficial, foi criada e produzida 
pelo artista plástico Rodrigo 
Bittencourt, da cidade de Mogi das 
Cruzes, e homenageia a dois - 
Igreja da Matriz e Marco Rotário - 
dos mais importantes pontos de 
Itaquaquecetuba, cidade que 

sedia o Rotary Club ao qual o Governador 
Augusto Cesar dos Santos faz parte.  A Igreja da Matriz, 

construída em 1624, foi o marco inicial da colonização do 
município. Tombada pelo Patrimônio Histórico Nacional é 
considerada a segunda mais antiga do estado e construída por 
uma técnica chamada taipa de pilão.  Já o Marco Rotário de 
Itaquaquecetuba é o maior monumento rotário que se conhece 
no mundo, com 26 metros de altura. A ideia e o trabalho deste 
obelisco são do companheiro José Teixeira de Carvalho Filho, 
do Rotary Club de São Paulo – Nordeste. São duas hastes 
elevadas para o céu, sendo que a maior na altura é menor no 
pé, compensando a outra e ficando iguais, significando a 
igualdade entre os homens.

Eugênio Rêgo Santos
Rotary Club de Itaquaquecetuba
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RC Barueri, 
em 16 de março de 2022

RC Satélite Itaquaquecetuba - 
Inovação, em 17 de março de 2022

RCSP Butantã, 
em 19 de março de 2022

RCSP Barra Funda, 
em 21 de março de 2022

RE-club do Distrito 4430, 
em 21 de março de 2022

RCSP Liberdade, 
em 23 de março de 2022
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RC Guarulhos - Sul,
em 24 de março de 2022

RC Guarulhos - Aeroporto, 
em 28 de março de 2022

RC Cotia - Centro, 
em 29 de março de 2022

RC Vargem Grande Paulista - 
Conecta, em 29 de março de 2022

RC Satélite SP Vila Formosa Regente
Feijó, em 6 de abril de 202

RE-club Cotia - Granja Viana -
Inspiração, em 7 de abril de 2022

RCSP Aricanduva, 
em 18 de abril de 2022

RE-Club On-line do Distrito 4430, 
em 19 de abril de 2022
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RCSP Mandaqui,
em 25 de abril de 2022

RC Satélite Suzano Baruel, 
em 20 de abril de 2022

RC Itapevi, 
em 26 de abril de 2022

RC São Paulo, 
em 27 de abril de 2022

RC Arujá – Sul, 
em 3 de maio de 2022

RC Cotia - Mulheres Empreendedoras,
em 4 de maio de 2022

RCSP Vila Matilde - Centenário, 
em 5 de maio de 2022
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CONSELHO DE LEGISLAÇÃO

Foram encaminhadas 94 propostas 
de emenda ao Conselho de 

Legislação, das quais 29 foram 
adotadas (4 com alterações), 

incluindo três itens aprovados durante 
o período de avaliação antes do COL. 

Além disso, 51 propostas foram 
rejeitadas pelo Conselho de 

Legislação, 13 foram retiradas e uma 
adiada indefinidamente.

COL se reuniu de 10 a 14 de abril de 2022

 A cada três anos, rotarianos se reúnem para 
analisar e votar em mudanças propostas às 
normas que regem o Rotary. Cada distrito elege um 
delegado para representar e votar as propostas de 
interesse para o distrito e para o mundo rotário.

 Este é um cargo de 3 anos, pois abrange a 
participação do representante também no 
Conselho de Resoluções que se reúne on-line, 
anualmente, para votar em emendas urgentes que 
não podem esperar o próximo Conselho de 
Legislação. As resoluções solicitam análise e 
deliberação do Conselho Diretor ou curadores 
sobre assuntos não tratados pelos nossos 
documentos estatutários.

 Neste ano, especificamente, o COL teve um 
formato híbrido, dando a possibilidade dos 
delegados optarem por votar de forma virtual. O 
evento foi realizado na cidade de Chicago – EUA, no 
período de 10 a 14 de abril.

 O COL é necessário porque o Rotary deve 
acompanhar as mudanças e estar sensível às 
aspirações, contribuições e pontos de vista de seus 
associados. Desta forma, as lideranças rotárias por 
meio de seus clubes, Distrito e também da parte do 
Conselho Diretor de Rotary International, apresen-
tam as propostas de emendas para serem avalia-
das e colocadas em votação por ocasião do COL. 
Os delegados reunidos votam pela rejeição ou 
aprovação de tais emendas.

 O próximo COL está marcado para 2025. 
Neste espaço de tempo, clubes e distritos podem 
preparar propostas e colocar em votação por meio 
da Conferência Distrital, evento especialmente 
convocado para este fim e também via postal.

por Paschoal Flavio Leardini, 
Governador 2010-11 e 2015-16

EM DESTAQUE
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O futuro do Rotary está garantido

O engenheiro Ronald D'Elia, presidente da Comissão 
Distrital de Administração e associado ao RCSP Penha, 

justifica a afirmação acima: "exatamente pela 
agilidade na implantação das mudanças necessárias 

para adequação e acompanhamento evolutivo tão 
apregoado atualmente". Ele - que tem mais de 30 

anos em Rotary e, entre diversos cargos, foi 
Governador na gestão 2007-08 - falou sobre as 

mudanças do último Conselho de Legislação e como 
diretamente impactarão os clubes. Entre as 90 

resoluções aprovadas, Ronald destaca a legislação 
para promover a diversidade e construir um quadro 

associativo bem equilibrado no Rotary.

Por Ligeia Stivanin

ENTREVISTA

O último Conselho de Legislação trouxe algumas 

mudanças. Quais foram as principais?

Realmente houveram mudanças significativas. A 

principal alteração foi a diversificação do Quadro 

Associativo. Destaque entre as 90 resoluções  

está a legislação para promover a diversidade e 

construir um quadro associativo bem equilibrado 

no Rotary.

E como efetivamente elas impactarão os clubes?

O Rotary vem se modernizando ao longo dos 

anos, fato este que, por vezes, incomoda alguns 

clubes que relutam em melhorar e aprimorar 

suas atividades como clubes de serviço. Como 

exemplo, podemos citar o absurdo de que, ainda 

em pleno século XXI, há clubes que não aceitam 

mulheres nos quadros associativos e vem rece-

bendo críticas e manifestações de toda ordem.

Há prazo para implementação das mudanças?

Os Conselhos de Legislação são realizados em 

abril a cada 3 anos, em Chicago. As resoluções 

aprovadas entram em vigor sempre em 1º de 

julho subsequente, isto é, no mesmo ano do COL.

Uma das propostas fala em alteração do 

Regimento Interno para adicionar diversidade, 

equidade e inclusão à criação de um quadro 

associativo bem equilibrado. O que pensa disso?

Considero uma decisão justa e prefeita. 

Conforme já citado,  estas modificações 

suger idas devem ser  incorporadas aos 

Regimentos Internos dos clubes de Rotary, uma 

vez que foi aprovada a emenda que estabelece 

que “cada clube deve se esforçar para criar um 

quadro associativo bem equilibrado que celebre 

a diversidade, equidade e inclusão”. O Rotary 



proíbe que clubes neguem a associação a um 

indivíduo devido a gênero, raça, cor, credo, 

nacionalidade ou orientação sexual.

Como administrar um clube? 

Para administrar um clube de Rotary, tornando-o 

bom, não há uma fórmula mágica, mas é 

absolutamente essencial que este clube tenha 

uma boa comissão de administração, a qual será 

responsável por todas as necessidades e 

trabalhos administrativos, relativos aos Serviços 

Internos do mesmo, em especial ter Estatuto 

Social e Regimento Interno “atualizados e 

seguidos à risca”. Como diferenças básicas, 

podemos dizer que o Estatuto tem por objetivo 

cuidar de assuntos internos e externos de uma 

instituição. Já o Regimento Interno cuida de 

assuntos exclusivamente internos. O Estatuto 

determina o que deve ser feito e como deve ser 

feito e o Regimento Interno determina apenas 

como deve ser feito no que tange a assuntos 

internos com maior especificidade.

Por fim, vamos falar sobre sua relação com o 

Rotary. Como a organização chegou à sua vida ?

Tomei conhecimento do Rotary em 1967, ano em 

que meu sogro (na época, ainda futuro) ingres-

sou em nossa organização. A princípio, não en-

tendia toda a grandeza, magnitude e alcance do 

mesmo. Com o tempo, fui me inteirando de tudo o 

que o Rotary realizava e aquilo foi me envolvendo 

de tal maneira que acabei por ingressar em suas 

fileiras, 30 anos atrás. Um fato interessante foi a 

conversa com minha esposa, onde afirmei que 

participaria do Rotary, mas jamais teria cargos no 

mesmo. Acabei exercendo todos os cargos do 

conselho diretor do clube, presidência, governa-

doria do distrito e no Rotary International.

Com tantos anos na organização, como analisa o 

futuro do Rotary? 

O futuro do Rotary está garantido, exatamente 

pela agilidade na implantação das mudanças 

necessárias para adequação e acompanha-

mento evolutivo tão apregoado atualmente. O 

mundo muda constantemente. Mudam as 

necessidades da humanidade, nosso principal 

foco. Mudam os meios de comunicação e, 

principalmente, mudam os valores. O Rotary vem 

em paralelo a tudo isto, com constante atenção e 

preocupação. Mas também há muitos desafios. 

Oriundos de outras organizações que também 

agem da mesma maneira e nos cabe mostrar a 

razão da nossa preferência. Desafio do mundo 

globalizado, que acaba eventualmente não 

valorizando tanto o trabalho comunitário, 

voluntário e as carências da população. Como 

rotarianos, temos a oportunidade de nos dedicar 

a este trabalho, através de nossos clubes. Clubes 

estes que precisamos transformar em “objeto de 

desejo”. Se faz mister ir ao clube, exercer compa-

nheirismo com nossos pares, participar de servi-

ços e ajudas humanitárias. Rotary é uma filosofia 

de vida.

ENTREVISTA
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ROTARY EM AÇÃO

Graças ao , com os Rotary Club de Mairiporã
recursos da Fundação Rotária, através do 
Subsídio Distrital, a Associação do Bairro 
Corumbá está apresentando sucesso na 

Oficina de Costura. A demanda está cada vez 
maior e o projeto de continuidade, com 

perspectiva de ser autossustentável.

Instituto Human é uma organização sem fins 
lucrativos que realiza projetos sociais ligados 
aos direitos humanos e fomenta programas 
de desenvolvimento pessoal e engajamento 
social. Na gestão 2018-19, a Representação 
Distrital de Rotaract Clubs participou de uma 
ação com a entidade chamada Human Day. 
Neste ano rotário, foi celebrada uma nova 
parceria. Desta vez, aconteceu em dezembro 
na região do Brás, na capital paulista, e 
atendeu 750 pessoas em situação de rua em 
mais de 10 serviços gratuitos.

Human Day em números
· 110 atendimentos médicos

· 430 medicamentos distribuídos
· 20 testes rápidos

· 600 kits de higiene distribuídos
· 750 refeições

· 50 litros de café
· 950 pipocas

· 800 unidades de algodão doce
· 1190 roupas doadas
· 280 livros doados

· 225 atendimentos de beleza
· 117 atendimentos jurídicos/ socioassistenciais

· 1 pessoa em situação de rua contratada
  para a produção do evento no cargo

  de segurança 

Rotary Club de São 
P a u l o  -  P i n h e i r o s 
formalizou o Núcleo 
Rotary de Desen-
volvimento Comunitário - NRDC, em parceria 
com a AMPA - Associação Master de Polo 
Aquático, em um projeto com 140 crianças no 
CEU Jaguaré.
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ROTARY EM AÇÃO

O  realizou a terceira Rotaract Club de Registro
edição do Desafio do Lixo, nas margens do Rio 
Ribeira e no bairro Alay José Corrêa. Na segunda 
edição, o projeto foi realizado no mesmo local, 
mas por conta grande volume os 11 voluntários 
não conseguiram retirar todo o lixo. Desta vez, 
mais de 40 jovens do Rotaract do Distrito 4563, 
além da equipe da Secretaria do Meio Ambiente 
da Prefeitura de Registro e da Cetesb, partici-
param do projeto para eliminar os criadouros de 
dengue e esconderijo de escorpiões, proteger o 
Ribeira e conscientizar a população local. Uma 
tonelada e meia de lixo foi retirada do local.

Com recursos de Subsídio Distrital, o RCSP 
Jaçanã entregou colchões, colchas e 

travesseiros, além de geladeira comercial, 
liquidificador industrial, mesa de ping-pong 
e kit com raquetes, rede e bolinhas, ao Lar 

da Criança Frei Leopoldo.

A paz que queremos para nossas famílias sendo discutida por 
profissionais da área e de forma lúdica, com apresentação teatral 
do grupo Arautos Cênicos e palestra do psicanalista e escritor 
Thon Marcel. Organizado pelo ,Rotary Club de Arujá - Sul  Rotary 
Club de Guarulhos, Rotary Club de Guarulhos - Norte Centenário  ,
Rotary Club de Guarulhos - Sul  Rotary Club de Guarulhos - Vila ,
Galvão  Rotary Club de Ferraz de Vasconcelos  Rotary Club de , ,
Itaquequecetuba  Rotary E-club do Distrito 4563e , o 3º Fórum 
Rotary pela Paz foi realizado em 30 de abril.
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PRÊMIO BANDEIRANTE
 O Prêmio Bandeirante foi idealizado e concebido 
pelo companheiro Elizeu Lima, do Rotary Club de São 
Paulo - Jardim das Bandeiras - Alto de Pinheiros, em sua 
gestão como presidente em 2010-11. Em 2012, o projeto 
foi adotado pelo Distrito e está em sua 9º edição.

 O objetivo do Prêmio é homenagear pro-
fissionais e empresários de áreas de atuação diversas e 
que, de alguma forma, desenvolvem ou desenvolveram 
suas atividades comprometidos com a sociedade 
como um todo, que tenham prestado relevantes 
serviços, que servem de modelo e exemplo para todos 
cidadãos e que possuem os mais elevados padrões 
éticos, valores necessários para toda sociedade e que 
vão ao encontro do que o Rotary preconiza.o Paulo

PREMIADOS 2022
SAÚDE: Prof. Dr. Celso Granato - Fleury Saúde
EDUCAÇÃO: Profa. Esther Carvalho - Colégio Rio 
Branco
ESPORTE: Daniel Dias - Atleta Paralímpico de Natação 
DESENVOLVIMENTO E ASSOCIATIVISMO: Sr. Alfredo 
Cotait - Presidente da Associação Comercial de São 
Paulo
EMPRESARIAL: Sr. Washington Cinel - Presidente Gocil 
ESPECIAL: Ministro Tarcísio de Freitas - Infraestrutura 
HORS CONCOURS: Prof. Dr. Nadir Zacarias - Como 
pessoa humana



 É com alegria que falo com vocês sobre a 

Assembleia Distrital. Minha satisfação vem, em 

primeiro lugar, da grande adesão de todos vocês 

ao programa, ao qual sou muito grato! Segundo, 

pela aprovação do conteúdo. Todos que partici-

param tiveram muitos conhecimentos trocados e 

isto foi significativamente aprovado por todos.

 A forma foi outro quesito que teve aceita-

ção maciça de contentamento, mas isso explo-

rarei um pouquinho mais à frente. Este formato dá 

validação a um novo conceito de aprendizado, 

onde JUNTOS chegamos às conclusões. Este mo-

delo é muito utilizado no ILR (Instituto de Liderança 

Rotária) que, aproveito o ensejo e ressalto sua 

relevância e importância, não é um programa de 

Rotary, porém é apoiado pela nossa organização 

e está trazendo grandes benefícios na formação 

de novos líderes em várias partes do Brasil.

 Voltando à Assembleia Distrital, tivemos 

mais de 100 minutos contínuos por matéria, onde o 

facilitador teve tempo para uma completa 

exposição do seu tema, explanação das metas 

para este ano rotário e finalizar com um bate papo 

salutar, onde puderam ver e ouvir de outros 

companheiros exemplos e teorias que aguçaram 

ou complementaram o assunto.

 Outra novidade foi este novo modo virtual, 

onde podemos com poucos recursos fazer um 

treinamento que em nada deixa a desejar em 

detrimento ao presencial. Ainda estamos sofren-

do um pouco com esta novidade, mas contei com 

um time implacável que converteu o imponde-

rável, que não pudemos evitar, com uma resposta 

profissional, rápida e até, podemos falar agora 

que já passou, divertida!

 Gostaria de chamar a atenção que este 

projeto de modelo de aprendizado tem se mostra-

do vencedor, superando em mais de 50% o mode-

lo tradicional expositivo. Desta forma, deixo aqui o 

legado deste e estaremos sempre abertos a 

eventuais novos modelos, mas este onde o próprio 

aprendiz é o expositor, juntamente com seu par, 

tem-se mostrado muito eficaz.

 Esperem pelos seminários. Teremos ainda 

muitas oportunidades para ampliar os horizontes 

de conhecimento de nossa organização, que 

sempre se renova a exemplo do que o nosso 

fundador premeditou: “se o Rotary quiser ser 

senhor do seu destino, deverá ser evolucionário 

sempre e revolucionário algumas vezes”.

ASSEMBLEIA
DISTRITAL

Evento da gestão 2022-23 reuniu 500 
participantes de modo on-line

ACONTECEU
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Por Joaquim Flávio de Moraes
Filho, Governador 2022-23

Assista ao evento,
utilizando o QR Code ao lado 
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COMISSÃO

Renato Figueiredo
Governador 2007-08 e Presidente da Comissão Distrital de Fundação Rotária

FUNDAÇÃO ROTÁRIA
Rotaract nos subsídios do Rotary 

 Como os rotaractianos podem
participar de subsídios do Rotary?
Para saber mais sobre o assunto, 

acesse o QR Code acima 

 Desde janeiro deste ano, os distritos já podem incluir 

atividades de Rotaract Clubs nos planos de gastos dos seus 

pedidos de subsídios distritais 2022-23, com atividades que 

terão início a partir de julho de 2022. 

 Os Rotaract Clubs também poderão solicitar 

subsídios globais para apoiar projetos em suas próprias 

comunidades ou no exterior, a partir de julho de 2022, desde 

que tenham trabalhado com um Rotary Club ou distrito em 

um projeto global anteriormente. 

 A Fundação Rotária não exige que os Rotaract Clubs 

sejam qualificados para receberem fundos de subsídios 

distritais. No entanto, os distritos podem optar por incluir isso 

como um requisito para Rotary e Rotaract Clubs. Já para 

participar de subsídios globais, é preciso que os Rotaract 

Clubs se qualifiquem. 

 Para se qualificar, os Rotaract Clubs devem entrar em 

contato com os líderes distritais para providenciar a 

participação dos seus associados no Seminário sobre 

Gerenciamento de Subsídios (realizado pelo distrito ou on-

line, pela Central de Aprendizado). Além disso, os líderes 

distritais podem fornecer o MDE de clube para análise e 

autorização. 
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RELATÓRIO

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

BAIXA DE ASSOCIADOS
 O Distrito lamenta a saída dos seguintes companheiros: 

Rotary E-Club Cotia - Granja

Vianna - Inspiração 

Letícia Amaro Fortes

RC Cotia - Centro 

Jorge Faria  

Marcel Muscat

RC Itaquaquecetuba

José Rodrigo Machado Alves

Antonio Bailão dos Santos

RCSP Aclimação

Daniela Nishikawa  

RCSP Mandaqui 

Marcos Paulo de Carvalho

Rotary Club Satélite Mogi 

das Cruzes Biritiba Mirim 

Alaylton Mello Filho

Almir Rogério Antunes Vieira

Antonio Marcellino Filho

Bernadete Fonseca Arello

Fernanda Cristina Sobral de Mello

Janaina Villegas

Marcelo Alves de Oliveira

Marcos Vicente de Paulo Casarine Filho

Marcos Zaramella

Nalva Clarice Peris de Almeida

Paulo Cezar Monteiro

Sandra Aparecida Morine

RC Barueri Alphaville 

Celso Luiz Tracco

Elias Silva Prestes

RC Barueri Centro Comercial Alphaville

Alberto Garcia Mendes

RC Guarulhos Norte Centernário 

Marcos Paulo de Carvalho

RC Mairiporã 

Neusa dos Santos  

RC São Paulo 

Claudio Moyses  

RCSP Anhanguera 

Eliseu Gabriel

RCSP Barra Funda 

Luiz José Ribeiro Filho 

Stanley Nigro

RCSP Lapa 

Abrão Isa Gersenzon

Luiz da Silva Filho

RCSP Moema Índia

Maria Rollemberg de Faro Mello  

RCSP Mooca 

André Luiz Pecegueiro

Henrique Siqueira de Souza

José Roberto de Castro

RCSP Noroeste Freguesia do Ó

João Carlos dos Santos

RCSP Pirituba

Marcio Szalma da Silva

RCSP São Miguel Paulista 

Leandro Antonio

RCSP Vila Carrão

Leandro Oliveira Torres Lacerda
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RC Arujá Sul
RC Barueri
RC Barueri Alphaville
RC Barueri Centro Comercial Alphaville
RC Barueri Empresarial
RC Barueri Tamboré
RC Carapicuíba
RC Cotia Caucaia do Alto
RC Cotia Centro
RC Cotia Granja Viana
RC Cotia Granja Viana Empresarial
RC Cotia Mulheres Empreendedoras
RC Embu  das Artes
RC Ferraz de Vasconcelos
RC Guarulhos
RC Guarulhos - Aeroporto
RC Guarulhos - Norte Centenário
RC Guarulhos - Sul
RC Guarulhos - Vila Galvão
RC Itapecerica da Serra 
RC Itapevi
RC Itaquaquecetuba
RC Itaquaquecetuba - Pinheirinho
RC Jandira Santana de Parnaíba Aldeia Serra
RC Mairiporã
RC Mogi das Cruzes
RC Mogi das Cruzes - Oeste
RC Osasco 
RC Pariquera-Açu Imigrantes 
RC Poá
RC Registro
RC Registro Ouro
RC Santa Isabel - Centenário
RC São Paulo
RC Suzano
RC Suzano - Sul
RC Taboão da Serra Pirajuçara
RC Vargem Grande Paulista - Conecta
RCSP Aclimação
RCSP Água Rasa
RCSP Alto da Lapa
RCSP Alto da Mooca
RCSP Anhanguera
RCSP Aricanduva
RCSP Artur Alvim
RCSP Avenida Mateo Bei
RCSP Avenida Paulista
RCSP Barra Funda

30 
15 
45 
12 
17 
14 
17 
9 
10 
13 
6 
15 
9 
17 
33 
11 
14 
39 
32 
13 
8 
31 
12 
13 
21 
33 
12 
49 
7 
14 
30 
31 
5 

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

23 
16    

292,47
2.194,13

3.009,90
11,68
56,74
176,75
124,79
72,30
156,30
377,37
65,64

1.523,65
158,55
60,60

2.676,40
39,58
459,10

3.442,70
3.209,29
439,28

0,00
3.544,44

50,93
1.321,91

1.964,83
590,07
1.316,14

4.930,08
63,83

1.715,58
433,78

2.235,40
39,87

4.505,43
3.672,39

51,38
294,19
46,88

1.895,39
2.242,83

115.027,07
8.314,68

14,16
204,98

2.443,50
2.825,70
490,65
692,25

9,75
146,28
66,89
0,97
3,34
12,63
7,34
8,03
15,63
29,03
10,94
101,58
17,62
3,56
81,10
3,60
32,79
88,27
100,29
33,79
0,00

114,34
4,24

101,69
93,56
17,88

109,68
100,61
9,12

122,54
14,46
72,11
7,97

60,88
104,93
4,67

24,52
4,69
111,49

160,20
4.792,79
268,22

1,01
22,78
106,24
0,00
21,33
43,27

CLUBES

27 
16 
44 
10 
20 
16 
17 
3 
9 
12 
7 
14 
10 
14 
34 
10 
12 
37 
30 
12 
7 

30 
12 
18 
17 
31 
15 
43 
0 
12 
31 
36 
0 
61 
35 
10 
13 
11 
17 
15 
23 
36 
13 
9 

20 
20 
23 
15   

(3)
1 

(1)
(2)
3 
2 
0 

(6)
(1)
(1)
1 

(1)
1 

(3)
1 

(1)
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
0 
5 

(4)
(2)
3 

(6)
(7)
(2)

1 
5 

(5)
(13)

0 
(1)
1 
1 
0 
1 

(1)
5 

(1)
0 

(3)
20 
0 

(1)

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

23
1
2

7 
1 
8 
7 
1 
0 
1 
6 
8 
2 
0 
1 
1 
3 
5 
1 
2 
3 
2 
4 
1 
3 
1 
0 
5 
4 
1 
7 
9 
5 
2 
0 
5 
15 
6 
3 
1 
8 
4 
1 
2 
0 
2 
0 
5 
3 
1 
3

TOTAL DE ASSOCIADOS

01/07/2021

30/04/2022 AUMENTO 
OU PERDA

REAL ENTRADA
SAÍDA

NÚM
ER

O D
E

REU
NIÕ

ES
FR

EQ
UÊN

CIA

067%

76%

78%

82%

90%
50%
78%
53%

80%
100%
40%
75%
65%
75%
65%

61%
79%

58%

72%
79%

36%
65%
50%
48%
100%
80%
96%
84%
70%

80%

65%
62%

1
Não enviado 
2
Não enviado 
3
Não enviado 
4
Não enviado 
Não enviado 
4
3
4
4
Não enviado 
Não enviado 
4
2
3
4
2
2
3
Não enviado 
4
4
Não enviado 
Não enviado 
4
Encerrado
Não enviado 
4
4
Encerrado
4
4
2
4
4
4
3
3
4
Não enviado 
2
Não enviado 
4
2
Não enviado

FUNDAÇÃO ROTÁRIA

REALIZADO
2021-22  US$

REALIZADO
PER CAPITA US$
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RCSP Brás
RCSP Brooklin Armando de Arruda Pereira
RCSP Butantã
RCSP Cambuci
RCSP Cantareira
RCSP Caxingui
RCSP Itaquera
RCSP Jaçanã
RCSP Jaguaré
RCSP Jardim das Bandeiras Alto de Pinheiros
RCSP Lapa
RCSP Liberdade
RCSP Mandaqui
RCSP Moema Índia 
RCSP Mooca
RCSP Morumbi
RCSP Noroeste Freguesia do Ó
RCSP Norte
RCSP Oeste
RCSP Pacaembu Bom Retiro
RCSP Panamby
RCSP Parque Continental
RCSP Penha
RCSP Pinheiros
RCSP Pirituba
RCSP São Mateus
RCSP São Miguel Paulista
RCSP Sumaré 
RCSP Tatuapé
RCSP Tremembé
RCSP Vila Alpina
RCSP Vila Carrão
RCSP Vila Formosa
RCSP Vila Guilherme
RCSP Vila Maria
RCSP Vila Matilde - Centenário
RCSP Vila Medeiros
RCSP Vila Prudente
Rotary E-Club do Distrito 4430
Rotary E-Club On line do Distrito 4430
Rotary E-Club Cotia Granja Vianna - Inspiração
Rotary E-Club Satélite Mogi das Cruzes - Conexão  
RC Satélite Mogi das Cruzes - Biritiba Mirim
RC Satélite Itaquaquecetuba - Inovação 
RC Satélite Itaquaquecetuba Pinheirinho  - Villarejo
RC Satélite Suzano Baruel
RC Satélite SP Vila Formosa Regente Feijó

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

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

2.268,48
178,94
639,88
542,16
64,46
327,37
368,30
613,14
74,81

1.799,95
2.525,64
8.536,59
1.292,45

40,47
1.216,88
1.242,96
2.302,92
3.868,64

52,37
3.302,49

11,76
1.499,12
275,90

1.580,22
3.490,24
1.248,58

33,10
1.897,89
1.435,99
1.691,70
11.190,93
4.685,63

423,31
3.225,37
3.540,57

70,31
215,28
433,77
377,13
41,89

633,70
0,00

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

113,42
11,93
18,82
38,73
7,16

25,18
20,46
19,78
2,88

62,07
90,20
213,41
80,78
5,06

86,92
95,61
115,15
84,10
4,76

113,88
1,68

83,28
13,80
92,95
183,70
62,43
3,31

111,64
46,32
70,49
329,15
84,96
28,22

230,38
90,78
4,39
17,94
33,37
29,01
3,49

33,35
0,00

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

20 
17 
29 
21 
10 
11 
17 
35 
29 
36 
24 
37 
21 
7 

26 
14 
24 
43 
11 

28 
3 
17 
20 
18 
23 
21 
13 
17 
27 
23 
32 
18 
15 
15 
33 
14 
10 
9 
15 
13 
17 
8 
12 
16 
12 
6 
6 

0 
2 

(5)
7 
1 

(2)
(1)
4 
3 
7 

(4)
(3)
5 

(1)
12 
1 
4 

(3)
0 

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

(4)
(1)
(2)
(4)
0 
1 

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

(2)
0 
12 
16 
12 
6 
6 

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

12
16
13
8
12

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

70%
82%
90%
70%
80%
63%
80%
48%
60%

50%
42%
78%

45%

59%
73%
88%
72%

51%
80%
58%
78%
64%
62%
59%
83%

90%
74%
54%
75%

93%
75%
70%
50%
80%
73%

52%
100%

100%

2
4
2
3
4
2
4
3
5
Não enviado 
3
4
4
Não enviado 
3
Não enviado 
2
4
1
4
Não enviado 
3
4
4
4
4
2
2
2
Não enviado 
3
4
4
4
Não enviado 
4
4
4
2
2
3
Não enviado 
Não enviado 
3
2
Não enviado 
2

CLUBES

Doações a Fundação Rotária em 2021-22: US$ 250.276,94
Doações a Fundação Rotária per capita: US$ 137,51

TOTAL DE ASSOCIADOS

01/07/2021 AUMENTO 
OU PERDA

REAL ENTRADA
SAÍDA

NÚM
ER

O D
E

REU
NIÕ

ES
FR

EQ
UÊN

CIA FUNDAÇÃO ROTÁRIA

REALIZADO
2021-22  US$

REALIZADO
PER CAPITA US$

Número de associados em 01/07/2021: 1.784 
Número de associados em 30/04/2022: 1.820 

30/04/2022




