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Fundação Rotária
recebe Charity Navigator

Entrevista

José Antônio Figueiredo Antiório
Diretor 2011-13 do Rotary International

Presidente do Rotary
International visita o Brasil

AO LEITOR,
COM CARINHO
Em 23 de fevereiro de 1905, nascia o Rotary. Como disse o
fundador Paul Harris, "a amizade foi a pedra fundamental sobre a
qual se construiu o Rotary e a tolerância é o elemento que o
mantém unido". São 117 anos em que este espírito de tolerância
possibilitou formar uma cadeia mundial de amizade entre
homens de negócios e proﬁssionais em todo o mundo e fazer
com que tudo seja possível.
Neste sentido, em sua mensagem deste mês, o Diretor
Julio Cesar pontua que o Rotary “convocou, com base em seus
ideais, milhões de pessoas de boa vontade e de comprovada
vocação de serviço que conseguiram fazer do Rotary a primeira
organização de auxílio humanitário do mundo e a de maior
prestígio do gênero”.
Veja a nossa contribuição para a erradicação da
poliomielite no mundo. Isso sem mencionar os inúmeros projetos
que, a cada momento, são executados em alguma parte do
mundo. “O Rotary, junto com a Sociedade de Pesquisa para o
Estudo da Diabetes da Índia, viu a necessidade urgente de
diagnosticar, rastrear e tratar essas pessoas. No Dia Mundial do
Coração, junto com outras organizações, criamos centros para
testes de glicose em todo o país”, menciona Shekhar Mehta.
Aqui no Brasil, com as enchentes dos últimos meses, “a
Fundação Rotária pôde colaborar de modo eﬁciente com as
necessidades dos distritos por meio do Subsídio para Assistência
em Casos de Desastres, tendo sido liberado um total de US$
98.160”, de acordo com informação divulgação pelo curador
Marcelo Haick.
Temos ainda as atividades do programa Empoderamento de Meninas. Só em nosso Distrito, “baseado no cadastro
do Google Forms, 38 clubes de Rotary, 04 clubes de Rotaract e 01
Interact Club realizaram projetos que estão fazendo a diferença
na vida das nossas meninas e meninos também”, enumera
Cecilia. E o governador Cesar completa: “nosso Distrito é o líder
em projetos de Empoderamento de Meninas na Zona 24A. Dos 89
projetos cadastros no Showcase, 26 são dos nossos clubes”.
Estas e outras ações mostram a importância da nossa
organização centenária e como é difícil mensurar como o
mundo seria sem o Rotary. O que sabemos é que ele é muito
melhor por sua causa.
Para celebrar a data, escolhemos como entrevistado do
mês o Governador 1993-94 José Antônio Figueiredo Antiório, que
tem 50 anos de associativismo em Rotary e traça um paralelo
entre passado, presente e futuro. Nesta entrevista, conheça
quem é, até agora, o único Diretor do Rotary International do
nosso distrito.
Acompanhamos a visita do presidente do Rotary
International ao Brasil e ao nosso Distrito e trouxemos um resumo
dos dias dele por aqui, assim como as informações das
Comissões Permanentes e as ações realizadas pelos Clubes.
Boa leitura e até a próxima.
Ligeia Benicia de Almeida Stivanin
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EM DESTAQUE

FUNDAÇÃO ROTÁRIA
RECEBE CHARITY NAVIGATOR
Pelo 14° ano consecutivo, a Fundação
Rotária recebeu quatro estrelas da Charity
Navigator, a maior classiﬁcação outorgada por
esta avaliadora independente de instituições
beneﬁcentes dos Estados Unidos.
A Fundação conquistou o reconhecimento por aderir às melhores práticas do setor
e executar sua missão com eﬁcácia, demonstrando tanto solidez ﬁnanceira quanto compromisso com a transparência. Apenas 1% das
organizações avaliadas pela Charity Navigator
receberam 4 estrelas por 14 vezes consecutivas.
A classiﬁcação reﬂete o parecer da avaliadora sobre como a Fundação utiliza doações,
mantém seus programas e serviços, pratica boa
governança e demonstra transparência. São
Paulo

“Estamos honrados pelo
reconhecimento e por estarmos entre as
melhores instituições beneﬁcentes
avaliadas. Nossos doadores têm todos
os motivos para se sentirem orgulhosos,
sabendo que suas contribuições
causarão impacto em suas
comunidades e no mundo afora por
muitos anos”
(John Germ, chair da Fundação Rotária)

Fonte: Charity Navigator

-

3-

MENSAGENS
No começo de todo ano rotário, costumo pedir a cada clube que
planeje e realize pelo menos um evento por ocasião dos Dias do
Voluntariado do Rotary. A iniciativa deve atender a uma necessidade alinhada a pelo menos uma área de enfoque do Rotary e reunir
voluntários, tanto associados como não associados da nossa
organização. Os Dias do Voluntariado do Rotary podem motivar
de grande impacto. Eles podem mostrar os frutos do seu trabalho
como pessoas em ação e apresentar o clube a associados em
potencial. Estou inspirado pelo que tenho visto até agora e quero
falar de um projeto que chamou minha atenção. Estima-se que, na
Índia, existam 74 milhões de pessoas com diabetes, uma das
doenças mais letais que existe. Não bastasse isso, cerca de 50%

“

Em tudo o que

ﬁzermos, nós nos

esforçaremos para

crescer mais e fazer

“

Rotary, Rotaract e Interact Clubs a planejarem projetos inovadores e

delas não são diagnosticadas e, por isso, não passam a se cuidar. O

mais à medida que

Rotary, junto com a Sociedade de Pesquisa para o Estudo da

Servimos para

Diabetes da Índia, viu a necessidade urgente de diagnosticar,
rastrear e tratar essas pessoas. No dia 29 de setembro, que é o Dia
Mundial do Coração, junto com outras organizações, criamos

Transformar Vidas .

centros para testes de glicose em todo o país. Eles foram instalados
em 10 mil locais na Índia, com a participação de mais de 2 mil Rotary
e Rotaract Clubs. Mais de 1 milhão de testes foram realizados em um
único dia, um marco reconhecido pelo Asia Book of Records. Mais
importante do que quebrar um recorde é o fato de que milhares de
pessoas descobriram que têm diabetes e agora podem se tratar,
inclusive tomando medidas extras para se protegerem da covid-19 e
de muitas outras doenças que são causadas ou agravadas pela
diabetes. No aniversário do Rotary, em 23 de fevereiro, vamos comemorar com mais voluntariado, mostrando o que fazemos nas
nossas áreas de enfoque. Compartilhem seus projetos no
Rotary Showcase ou naveguem pelo site para encontrar
inspiração e parceiros para projetos. Façam projetos
que visem o empoderamento de meninas, visto que
elas foram afetadas de forma desproporcional pela
pandemia. O programa de Empoderamento de
Meninas está repercutindo muito bem entre rotarianos e não rotarianos. Muitos governos e ONGs em
vários países estão valorizando muito esta iniciativa
tão importante, e nós vamos continuar nos concentrando nisso. Também estou feliz que o programa Cada Um
Traz Um está trazendo bons resultados. Vamos garantir que
todos os associados apresentem, ao menos, uma pessoa ao
Rotary, e que todos trabalhemos para engajar
novos associados e mantê-los em nossos clubes.
-
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Shekhar Mehta
Presidente 2021-22 do Rotary International

MENSAGENS
Desde aquele longínquo 23 de fevereiro de 1905, quando sua história
começou a ser escrita por quatro célebres senhores, residentes da
cidade de Chicago, liderados por Paul Percy Harris, até este 23 de
fevereiro de 2022, convocou, com base em seus ideais, milhões de
pessoas de boa vontade e de comprovada vocação de serviço que

“

conseguiram fazer do Rotary a primeira organização de auxílio

Os 117 anos do

humanitário do mundo e a de maior prestígio do gênero. O Rotary
viveu e superou duas guerras mundiais, as pandemias de gripe

Rotary
constituem um

espanhola e Covid-19 e ainda a chamada Guerra Fria e os avanços
da era nuclear, entre outros acontecimentos históricos transcen-

legado

dentais pelos quais a humanidade transitou durante o século 20 e

inesquecível

também no início do século 21. E mesmo com tudo isso, não

para as gerações

“

atuais e futuras

sucumbiu, porque os convocados para suas frentes, homens e
mulheres de extraordinária ﬁrmeza, assim o quiseram e conseguiram, mantendo ilesos seus dois grandes pilares: o companhei-

e, ainda, para a

rismo e o serviço à humanidade, sem nunca se distanciar de seus

humanidade xx

princípios fundamentais, os quais constituem sua grande fortaleza.
Os rotarianos de todo mundo, unidos sob os mesmos valores e ideais,
trabalham arduamente para buscar a paz entre as nações. O Rotary
colocou seus maiores esforços na constituição da Organização das
Nações Unidas (ONU) e, depois disso, apoiou os órgãos que
pertencem a ela, formando alianças estratégicas com o Unicef, para
melhorar os níveis de educação e, especialmente, eliminar o
analfabetismo, e com a Organização Mundial da Saúde, com nosso
imensurável esforço para melhorar a saúde pública, sobretudo para
erradicar o vírus da poliomielite da face da Terra. Os rotarianos do
mundo são solidários, aderem ao jusnaturalismo e creem
ﬁelmente no direito à vida, à liberdade, à dignidade e ao
bem-estar da pessoa humana, que é nosso objetivo
maior. Convencidos disso, como princípio imutável,
defendem a diversidade e a equidade como mecanismo de busca da igualdade, com o objetivo de
conseguir, por meio dela, uma sociedade melhor, e
essa é a razão pela qual colocam seu maior empenho em trabalhar no que denominam as sete áreas
de enfoque do Rotary, coincidentes com a agenda de
2030 da ONU. Sua capacidade de adaptação à mudança, demonstrada por meio de sua história, e seu permanente envolvimento com as necessidades da comunidade

XX
são um extraordinário exemplo de que não há missão maior
Julio Cesar Silva Santisteban Ojeda
Diretor 2021/23 do Rotary International XX

e mais poderosa do que honrar a vida transformando vidas.

-
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MENSAGENS
A cada dia que vivemos em Rotary, temos mais surpresas e mais
emoções. Fevereiro foi um mês recheado delas. Estive em Foz do
Iguaçu, participando da Conferência Presidencial, onde pude trocar
experiências valiosas. Acompanhei a visita de Shekhar Mehta a São
Paulo e, junto com o Distrito 4420, organizamos um jantar para o
presidente do Rotary International e sua esposa Rashi. Esse casal que,
dia a dia, nos inspira a servir para transformar vidas. O pedido deste
líder, desde o início da gestão, era cada um trazer um. Hoje, nós
Manutenção do Quatro Associativo. Estamos em 1.854 associados,
espalhados em 88 Rotary Clubes e 05 Clubes Satélites e temos como
desaﬁo aumentar em 25% o nosso quadro, ou seja, alcançando, pelo
menos, 2.300 associados até o ﬁnal da gestão. Para isso,
implantamos um desaﬁo: que os Rotary Clubs e Rotaract Clubs
desenvolvam seu quadro associativo em, pelo menos, um associado
até o próximo dia 30 de março, considerando o número de
associados em 31 de dezembro de 2021. Entre os que atingirem a
meta, será sorteado um Título Paul Harris. Além disso, para incentivar

“

Vamos aproveitar
a comemoração
dos nossos 117
anos para
espalhar ainda
mais nossa
mensagem e o

“

somos o 4° Distrito brasileiro em relação ao DQA – Desenvolvimento e

os Clubes Satélites, concedemos 50% de desconto na taxa da ADR

importante

para os associados destes. Com estas medidas e o empenho de

trabalho que

todos, estou conﬁante de que a meta será facilmente atingida, visto
que os clubes estão colocando o Plano de Ação em prática ao pé da
letra, aumentando nosso impacto, expandindo nosso alcance,

fazemos X

engajando o maior número de pessoas e melhorando nossa
capacidade de adaptação. Entre as diversas ações realizadas,
temos contundentemente atuado para empoderar meninas e cuidar
do meio ambiente. Nosso Distrito é o líder em projetos de
Empoderamento de Meninas na Zona 24A. Dos 89 projetos
cadastros no Showcase, 26 são dos nossos clubes.
Celebramos uma parceria com os Distritos 4560, 4710 e
4740 e temos a meta de, em até 3 anos, plantar 1 milhão
e 200 mil mudas e distribuir 40 mil sementes de
árvores. Já começamos! Mais uma vez, os clubes se
empenharam para ajudar as vítimas de enchentes.
Desta vez, para as cidades de Franco da Rocha,
Francisco Morato e também Petrópolis. Rotary é isso!
Formado por líderes que estão juntos para aprender,
evoluir e desenvolver e, assim, poder praticar melhor o
Servir para Transformar Vidas. Todo nosso esforço é para
prestar um bom serviço à comunidade, baseado em valores
como liderança, companheirismo, integridade, diversidade e
projetos humanitários. É importante que todos saibam disso. Conto
com todos para continuar cumprindo nossa missão!

-
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Augusto Cesar dos Santos
Governador 2021-22 do Distrito 4563

MENSAGENS

Fevereiro foi repleto de emoções. Reforçando o que Governador
Cesar já disse, foi incrível participar da Conferência Presidencial da
América do Sul e recepcionar, aqui na nossa casa, o presidente do
Rotary International e sua esposa Rashi. Foram momentos de muito
aprendizado e fortalecimento de laços de amizade com companhei-

“

ros e suas esposas de dentro e fora do 4563. Pudemos mostrar a

Eu não sou um

grandiosidade do nosso Distrito, principalmente no engajamento de
projetos de Empoderamento de Meninas. Dos 89 da zona 24A

produto de minhas

cadastrados até o início deste mês no Showcase, 26 projetos são dos

circunstâncias. Eu

nossos clubes. Em síntese, somos líder na nossa área em realização

“

sou um produto de
minhas decisões
xx
(Ludy Almeida)

de ações deste programa! Mas temos ainda mais: baseado no
cadastro do Google Forms, 38 clubes de Rotary, 04 clubes de Rotaract
e 01 Interact Club realizaram projetos que estão fazendo a diferença
na vida das nossas meninas e meninos também. Fico muito feliz com
o comprometimento de todos. Temos mais 4 meses pela frente,
vamos continuar incentivando a execução de mais projetos que
empoderem meninas. Podemos adotar esta prática em escolas, nas
comunidades... Vamos seguir em frente! Março se aproxima e, com
ele, a Homenagem às Mulheres. O diretor do Rotary International
2021-23 Julio Cesar Silva-Santisteban Ojeda, as embaixadoras do
Programa de Empoderamento de Meninas e os Coordenadores do
Rotary do Brasil se uniram para um evento especial. Serão
homenageadas: 1 - lideranças femininas do Rotary no Brasil que
abraçaram a causa do Empoderamento de Meninas, dando o
exemplo que grandes mulheres empoderam outras
mulheres; 2 - mulheres que se destacam na causa do
Empoderamento de Meninas e Mulheres no Brasil; 3 Clubes que admitirem mulheres em seu Quadro
Associativo no período de 20 de janeiro a 08 de março
de 2022; 4 - Distritos que se destacarem no Desenvolvimento do Quadro Associativo com a Admissão de
mulheres no período de 20 de janeiro a 08 de março
de 2022. Reservem esta data: 21 de março, às 19h30!
Participem! Vamos mostrar a força do nosso Distrito!

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

-
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MENSAGENS
“São as águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no
teu coração.” O poeta Antônio Carlos Jobim escreveu essa obra de
arte em maio de 1972, a ser gravada e consagrada por Elis Regina em
1974 no álbum-dueto Elis & Tom. (...) Tom, um grande admirador da
natureza e observador perspicaz, nessa canção usou,
metaforicamente, elementos possivelmente da região serrana do
Rio de Janeiro para compor uma série de antíteses, tão típicas da
natureza real e humana, que podem ser resumidas na ideia de que
os ciclos são importantes para a renovação. Nos tempos atuais,
vivemos outra realidade, com a recorrência de diversos tipos de
elevado impacto na vida das pessoas, famílias, comunidades, meio
ambiente e nas atividades econômicas. Os desastres naturais
representam um conjunto de fenômenos que fazem parte da
geodinâmica terrestre e estão relacionados à mudança de ciclo na
Terra. No entanto, essas ocorrências têm aumentado de maneira
signiﬁcativa em decorrência do aquecimento global e do efeito

“

Compromisso e

“

desastres naturais e climáticos em todos os meses do ano e com

agilidade na
assistência a
desastres xx

estufa, ocasionados pelo desequilíbrio da natureza. (...) A maioria
dos desastres naturais no Brasil (cerca de 80%) está intimamente
relacionada às instabilidades atmosféricas, que causam alagamentos, inundações, vendavais, tornados, granizos, deslizamentos e
desabamentos de terras. Dentro desse contexto, iniciamos este ano
com extensa população exposta a uma série de graves inundações
e alagamentos. (...) A Fundação Rotária pôde colaborar de modo
eﬁciente com as necessidades dos distritos por meio do Subsídio
para Assistência em Casos de Desastres, fundo solicitado pelos
distritos 4391 (governador José Evangelista Alves), 4760
(governador José Moises Teixeira), 4560 (governador José
Carlos de Azevedo) e 4490 (governador Antônio Alderi de
Souza Pereira), tendo sido liberado um total de US$
98.160. Estamos ainda desenvolvendo um relacionamento com o grupo Rotary em Ação da Rede de
Assistência a Desastres (DNA RAG), que tem a missão
de concretizar uma rede interativa de rotarianos e
outros grupos para ajudar na preparação, comunicação e recuperação de desastres no mundo, com
foco na recuperação em longo prazo. Dessa maneira,
estamos nos mobilizando para a elaboração de um
plano nacional de assistência a desastres. Mais uma vez, os
rotarianos mostram compromisso e agilidade, e não têm
medido esforços para apoiar as comunidades afetadas, o que nos
faz orgulhosos de pertencermos a esta instituição: o Rotary.

-
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Marcelo Haick
Curador 2021-23 da Fundação Rotária

ROTARY EM AÇÃO

Rotary Club de São Paulo - Alto da Lapa
entregou três dos cinco computadores e
uma sala nova que servirá ao projeto de
Inclusão Digital e Proﬁssional Cidadãos
do Futuro, em que jovens da Casa do
Pequeno Cidadão têm aulas on-line e
cursos proﬁssionalizantes em parceria
com CAMP Pinheiros.

Rotary Club de São Paulo - São
Mateus realizou, em outubro, o
projeto Hepatite Zero na ANESF Associação Nova Esperança São
Francisco. Foram feitos 40 testes,
sendo 37 negativos e 3 positivos.
Os positivados foram
encaminhados para a Unidade
Básica de Saúde.

Em 4 de fevereiro, Dia Mundial do Câncer, o
Rotary Club de São Paulo - Aclimação
promoveu uma ação para 150 pacientes em
tratamento oncológico no Hospital do Servidor Público Municipal. Em parceria com Instituto Amor em Mechas, foram doados 150
batons com lenço, como carinho às pessoas
que estavam fazendo quimioterapia e também uma forma de conscientizar as demais
mulheres. No mesmo dia, foram entregues
ainda brinquedos educativos para crianças
em tratamento oncológico da Casa Ninho.

-
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ACONTECEU

CONFERÊNCIA PRESIDENCIAL
DA AMÉRICA DO SUL

Com duração de três dias e foco nos

pessoas, você também transforma a sua. “Servir

projetos realizados nas áreas de prevenção e

se tornou parte da minha vida e, como muitas

tratamento de doenças, acesso à água, sanea-

outras pessoas, eu adotei a ﬁlosoﬁa de que servir é

mento e proteção ao meio ambiente, a Conferên-

o aluguel que eu pago para ocupar meu espaço

cia Presidencial da América do Sul aconteceu de 11

na terra, e eu quero ser um bom inquilino enquanto

a 13 de fevereiro, no Recanto Cataratas Thermas

estiver aqui”, declarou.

Resort & Convention, em Foz do Iguaçu.

-

A Conferência contou ainda com a pre-

O evento contou com a presença do

sença de Rosalia Arteaga Serrano, ex-Presidente

presidente do Rotary International, Shekhar Mehta,

do Equador. “O evento nos proporcionou a troca de

que incentivou os companheiros a se envolverem

ideias e conhecimentos. Além de trabalhar com

mais em projetos humanitários, ressaltando que

educação, eu também sirvo ao meio ambiente,

servir e cuidar do próximo são a melhor maneira

então eu tive a sorte de falar de temas tão

de viver, pois ao transformar a vida de outras

importantes nessa conferência”, aﬁrmou.
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ACONTECEU

“

Eu e Cecília tivemos o prazer de participar da

Conferência Presidencial da América do Sul. Foi

incrível poder conhecer e conversar um pouco com
nosso presidente e com líderes gabaritados de

nossa organização que participaram do evento!
Porém, um ponto alto e nobre de fato foi encontrar
companheiros e governadores 2021-22 que, durante
muito tempo, vimos somente através de vídeo. Foi
uma excelente oportunidade de trocar ideias e
saber como estão outros distritos brasileiros. O
governador anﬁtrião Sérgio Bassegio e sua esposa
Marta, do Distrito 4640, promoveram uma recepção
calorosa com muito carinho e dedicação. A
organização do evento, conduzido pelo diretor
Mário César Martins de Camargo, foi impecável!
Palestras com temas muito relevantes e oradores
fantásticos, alguns de fora do Brasil. E a cidade de
Foz do Iguaçu foi muito bem escolhida, uma cidade
das águas, uma das sete maravilhas do mundo...
não poderia ser diferente! Todas palestras voltadas
para água, saneamento, prevenção de doenças e
sustentabilidade. Também ampliamos nossos
conhecimentos sobre a Fundação Rotária com
curador Marcelo Haick e foi apresentado o
programa Empoderamento de Meninas pela
governadora Anaides, que também enriqueceu
muito o evento. Tive a oportunidade de apresentar o
projeto de plantio de árvores, juntamente com os
distritos 4560 (Gov. José Carlos), 4710 (Gov. Paulo

“

Balla) e 4740 (Gov. Ivan Gillioti), cujo objetivo é

plantar 1,2 milhão de árvores em três anos e engajar
o maior número de pessoas, aumentando nosso
impacto e expandindo nosso alcance
(Gov. Augusto Cesar dos Santos)

-
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ACONTECEU
Após a Conferência, o presidente Shekhar
Mehta seguiu para visitar Brasília e Rio de Janeiro.
Chegou a São Paulo no dia 17 de fevereiro, sendo
recepcionado no aeroporto pelo Governador
Cesar e sua esposa Cecilia. “Foi uma ótima oportunidade de representar o Distrito 4563 e, juntamente como distrito 4420, mostrar a força dos
rotarianos de São Paulo”, resumiu o governador.
Na programação, visita a alguns projetos, à
Porto Seguro - parceira na ABTRF - e até à Vila
Belmiro. “Tentei e dei a oportunidade para o
presidente virar corinthiano, mas como ele mesmo falou, é santista e fã do Pelé! Fomos até a Vila
Belmiro, onde ganhou uma camisa com seu nome
autografado pelo Rei! Pensa em um presidente
feliz! E detalhe: em seu último discurso, apontou o
dedo pra mim e falou 'agora, o time do Santos,
ganhou um reforço, os corinthianos que se
cuidem'! Foi ousado”, revelou Cesar.
A estadia de Shekhar Mehta encerrou com
um jantar organizado pelos Distritos 4563 e 4420,
em 19 de fevereiro, na capital paulista.

EM BRASÍLIA
Shekhar Mehta visitou o Presidente em
Exercício do Brasil, Hamilton Mourão,
em 14 de fevereiro. Ele estava acompanhado por sua esposa Rashi, o Diretor
2019-21 e Curador da Fundação Rotária 2015-19 Mário César Martins de Camargo, a Governadora do Distrito 4530
Sandra Gonçalves Dias, o Diretor 202325 do Rotary International Henrique
Vasconcelos e o Governador 1989-90
do Distrito 4530 William Leyser O'Dwyer.

-
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“

Durante esses dias, observei realmente a grandeza de

um líder, administrador, sereno, que escolhe muito bem
as palavras que usa e sabe o que quer! Fiquei feliz em

ouvir Shekhar Mehta falar em muitos discursos o nome
de Deus, enfatizando que estamos aqui em Rotary

providenciando Seus mandamentos! Isso é arrepiante! O

“

maior aprendizado que ﬁcou é que juntos, realmente,
podemos muito. Porém, se vai fazer um projeto, faça

grande. Pode até começar pequeno, mas planeje para
ser grande! Foram incríveis esses dias!
(Gov. Augusto Cesar dos Santos)

-
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50 ANOS
DE ROTARY
Por Ligeia Stivanin

José Antônio Figueiredo Antiório é ﬁlho e pai de rotarianos. Ingressou no Rotary em
abril de 1972, ano da Governadoria do antigo Distrito 461 do Presidente do Rotary
International Paulo Viriato Corrêa da Costa. Por formação, é engenheiro industrial,
matemático e advogado. Empresário do ramo educacional, fundou e é presidente do
Colégio Padre Anchieta, em Osasco. Entre tantas funções dentro e fora do Rotary,
destaca-se a presidência da Federação das Escolas Privadas no Estado de São Paulo e
da Associação Cristã de Moços no Estado de São Paulo e o cargo de Diretor de Rotary
International em 2011-13. Teve a honra de ser o segundo rotariano brasileiro a receber o
título de Major Donor nível 2 da Fundação Rotária. Foi homenageado com o prêmio por
serviços meritórios e o maior de todos, Serviços Eminentes. Recebeu homenagens
também no centenário de Rotary, por mais de 25 anos de voluntariado em Rotary. É
associado honorário em diversos clubes do Distrito e do Brasil e foi condecorado com
título de cidadão de vários municípios. São 50 anos de história rotária, em que o velho, o
contemporâneo e o novo andam lado a lado. Nesta entrevista, conheça quem é, até
agora, o único Diretor do Rotary International do nosso Distrito.

-
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Você está prestes a completar 50 anos em

cia de Osasco, quando

Rotary. Como a organização chegou até você?

o município se desligou

Minha vida rotária inicia-se em 29 de abril de 1972,

da cidade de São

ano da Governadoria do 461 do Presidente de R.I.

Paulo. Em 1979, fui

Paulo Viriato Corrêa da Costa. Aﬁlhado de um

indicado presidente

grande amigo da família, o empresário Riolando

para o ano 80-81,

Spitalletti que era o presidente do Osasco. Na

sob a Governadoria

realidade, acompanhei meus pais, o dentista e

do Companheiro

Professor Dr. Fortunato Antiório e Mirinha Antiório,

José Luis Lemos da

ao lado de outras crianças e jovens, ﬁlhos dos

Silva. Nessa gestão,

rotarianos fundadores do Rotary Club de Osasco,

sob a presidência do R.I. de Rolf Charidje,

em 1958. Na época, participávamos das reuniões

implantamos os projetos presidenciais, conse-

festivas e algumas Interclubes. Em 1966, auxiliei

guindo vagas a deﬁcientes em indústrias do mu-

meu pai na idealização do Projeto Rumo e tam-

nicípio de Osasco. Fizemos entregas de cadeiras

bém na Fundação do Interact Club de Osasco.

de rodas, realizamos o Projeto Rumo e festivas
com diversos temas. Construímos o primeiro

Como de associado chegou ao cargo de Diretor?

Marco do Rotary, na entrada de Osasco, onde

Conte-nos sua trajetória na organização.

existe a Praça Rotary. Em seguida, em 1985, fui

Em 1974, na gestão do Presidente Sizenando

convidado a coordenar o grupo da Erradicação

Afonso, ocupei meu primeiro cargo como Presi-

da Pólio no Distrito 461 e indicado a ser secretário

dente da Comissão da Avenida de Serviços

do presidente do Osasco Eduardo Kamagian. Em

Internacionais. Em 1975, fui convidado a ser

1988, na Conferência em Poços de Caldas, junta-

secretário, com o Presidente Reinaldo de Oliveira,

mente com companheiros extraordinários e

que foi cognominado Patriarca da Independên-

coordenados pelo Governador Maximiliano
Ferber, anunciamos a grande arrecadação a

“

Para deixar o Rotary mais

atraente, é necessário conhecer “o
que é Rotary”, buscar associados

Pólio Plus, com aquisição de títulos Paul Harris,
cujos valores foram de doações da Saturnia,
empresa de um companheiro do Rotary Club de
São Paulo, e dos rotarianos. Nesta oportunidade

comprometidos com os princípios

foi apresentado o futuro Governador do Distrito

éticos, morais, proﬁssionais,

Hugo Maia de Arruda Pereira, ícone do rotarismo

internacionais, com a juventude,

brasileiro. Participei da sua gestão como presi-

com os novos tempos. Tendo

dente da Comissão da Fundação Rotária, onde

possibilidades de serem

tive a primeira oportunidade de participar do

“

voluntários na comunidade,

PETS Distrital, falando sobre a Fundação Rotária e

através de suas proﬁssões ...

Fundação de Clubes. Ao lado do Governador
Sizenando, fundamos um dos melhores clubes da
época, o Rotary Club de Barueri, durante minha

-
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gestão como presidente do Osasco. Posterior-

e se tornou o médico da família rotária. Convidei o

mente, como representante do Governador An-

Raul Casanova, que também se tornou Governa-

tonio José da Costa, fundamos o Rotary Club de

dor, para presidir a Fundação Rotária. Aí inicia-

Carapicuíba. Em 1990, Sizenando Afonso foi

mos os projetos de 157 subsídios equivalentes,

indicado o primeiro Governador do Distrito 4610 e

dentre os quais cito 5 laboratórios de tecnologia

me convidou para ser o “faz de tudo”, ou seja,

de informática em parceria com Clubes da Índia

assessor especial do Distrito. Realizou-se o PETS

e com o YMCA/ACM São Paulo. Foi dado continui-

no Hotel Alpino, Conferência em Campo do Jor-

dade ao projeto do Avenida Paulista, um labora-

dão, seminários diversos, entre os quais o de Lide-

tório de microcirurgia no HC - na minha visão, um

rança Distrital. A partir daí, comecei a ser conhe-

dos melhores projetos realizados em Rotary! -

cido pelos rotarianos do Distrito. Convidado pelo

implantado em 1998 e apreciado por diversos

Governador Nelson Célico, fui coordenador de

presidentes de RI. Com apoio do Governador

várias Conferências. Em 1995, fui indicado como

Pimentel, nasce um escritório para orientação e

Governador do Distrito para 97-98. Iniciamos os

realização de projetos, coordenados pelo Gover-

trabalhos fazendo uma reunião preliminar em

nador Raul Casanova. Realizamos o primeiro

Alphaville, no Tênis Clube, onde tenho a honra de

Seminário de Multi-Informação Rotária, em hotel,

ser sócio. Tive a felicidade da presença de todos

próximo ao aeroporto de Guarulhos, com a

futuros presidentes da época. Durante esses

participação de quase 500 rotarianos, e inúmeros

contatos, surgiu um grande presidente do Jardim

governadores dos três distritos de São Paulo, sob

das Bandeiras, que foi um excelente Governador

a coordenação do Instrutor Rotário Governador

-
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Ser Diretor do Rotary

International representou
conhecer o mundo, a

internacionalidade do Rotary,
compreender e aprender a
resolver os desaﬁos mundiais,

Leader, onde tive a maior e melhor experiência da
minha vida em Rotary International, orientando
os governadores do presidente internacional
Bichai Ratakul. Lá, ﬁz diversos companheiros e alguns se tornaram presidentes como John Germ,

respeitar a hierarquia e conhecer

Ron Burton, Sam Ovori, Barry Rassim, Frank

a liturgia do cargo. Foi uma

Devllyn, Mat Caparras, Glen Kinross, Luis Vicente

experiência surreal ...

Giay, entre outros. Nesse período, fui convidado
também a ser secretário geral do Instituto de São

“

Sizenando Afonso. Fizemos a Conferência Distrital

Paulo, coordenado pelo Governador Lourenço Fló

em Águas de Lindoia, em 4 dias, televisada pela

e Diretor Alceo Vezozzo. Foi uma experiência

TV Bandeirantes, com a colaboração do meu

ímpar. Em 2003, fui reconvocado para Training

amigo Dr. João Saad. Paralelamente à Conferên-

Leader com o presidente Jonathan Majivabe,

cia, ﬁzemos Projeto Rumo, Ryla, Intercâmbio de

quando conheci mais companheiros brasileiros e

jovens, Interact e Rotaract. Tivemos a honra de

futuros presidentes de RI como Bill Boyd, Dikey Lee

palestrantes ilustres, como o ex-presidente

e outros. Fui convidado ser Coordenador Nacional

Michel Temer, Içami Tiba, presidente da Fiesp

do DQA. Fiz um trabalho muito forte. Encontrando

Carlos Ferreira, Dr. Oncologista Sidnei Epelman,

o Brasil com 49 mil associados sob a Direção do

assessor da presidência da República Roberto

Diretor Pinho, ﬁzemos crescer o DQA chegando a,

Macedo e inúmeros governadores dos distritos

aproximadamente, 58 mil. Em 2009-10, o presi-

de São Paulo. Conseguimos, nessa oportunidade,

dente de R.I. Dikey Lee e o Diretor Themistocles

plantar 42 árvores no parque em Águas de

Pinho, me convidaram a presidir a Conferência

Lindóia e, com a presença das bandas de

Presidencial sobre o desenvolvimento do Quadro

Fuzileiros Navais da Marinha de Guerra, Exército

Associativo, Juventude e Recursos Hídricos.

Brasileiro e Polícia Militar do Estado de São Paulo,

Tivemos a honra de ter a palestra de Dra. Zilda

inauguramos um monumento na divisa entre

Arns, além de outros palestrantes ilustres, com a

Águas de Lindóia e Monte Sião, seguido a um

presença do presidente atual e futuro, Barry

desﬁle cívico com a presença de autoridades

Rassin. Percorri o Brasil de Manaus na Amazônia a

municipais, estaduais e federal. Fizemos uma

Bagé no Rio Grande do Sul. Minhas propostas

contribuição à Fundação Rotária de U$ 183 mil

foram muito bem aceitas e encontrei um número

dólares. Todos esses eventos foram coordenados

magníﬁco de amigos. Meus treinados em

pelo grande rotariano e que, posteriormente, se

Ananheim, no Brasil, me incentivaram a me

tornou Governador do Distrito, Willy Gross, que tive

candidatar a Diretor. Fui eleito por unanimidade,

a honra de ser Instrutor Rotário. Graças a esse

um dos únicos nos últimos anos, na América do

trabalho, me tornei conhecido no Brasil e fui

Sul e em especial no Brasil.

convidado a ser o Coordenador da Fundação
Rotária no Brasil e Training Leader. Declinei o

O que você destaca dessa experiência?

cargo de Coordenador e assumi como Training

Em 2011, ao lado do Diretor Hallage, comecei a

-
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participar do Board de RI como ouvinte, para
aprender a dinâmica dos trabalhos. Foi uma
época que participamos da seleção do candidato a Secretário-Geral, John Hewko. Sob a
batuta do presidente de RI Kalyan Banerge e,
posteriormente, Sakuji Tanaka, participei ativamente do Board e comitês internacionais. Desta-

e proﬁssional. Também sempre tive apoio dos

co a minha investida junto ao Staff e aos Diretores

Governadores do então Distrito 4610, da Funda-

pelo não redistritamento no Brasil e na América

ção de Rotarianos de São Paulo, dos rotarianos

do Sul. Com auxílio dos governadores brasileiros,

brasileiros, coordenadores nacionais e da

argentinos, uruguaios, paraguaios, bolivianos,

América do Sul. Ao meu lado e da Lúcia, sempre

chilenos, peruanos e equatorianos, tivemos

tivemos o apoio magníﬁco do meu honroso

muitos desaﬁos e conseguimos manter Brasil,

Rotary Club de Osasco.

Uruguai, Paraguai, Bolívia e Peru e perdemos no
Chile e Argentina. Fizemos quatro Institutos, em

A família em Rotary é essencial, não?

Goiânia, Vitória, Mendoza (Argentina) e Punta Del

Sim. Lucia auxiliava os cônjuges dos diretores no

Leste (Uruguai). Novamente, percorri a América

Board a realizar as danças de apresentação na

do Sul, da Colômbia ao Uruguai e no Brasil de Dom

Assembleia Internacional. Em meu ano de Gover-

Pedrito no Rio Grande do Sul a Santarém no Pará.

nadoria, ela editou dois livros, um de receitas e

Tivemos muito sucesso e me tornei amigo de

outro da Polio Plus, este escrito pelo Rotariano e

outros expoentes internacionais, como Sushi

cirurgião plástico do Jardim das Bandeiras,

Gupta, John Hewko e Marga, Ed Futa,

Orlando Ludovic, cujos recursos advindos foram

Barry Rassim, Ravidran,

repassados para a Fundação Rotária. Junto a

Shekhar Meta e Rashi,

mim e Lucia, estiveram meus ﬁlhos, noras, minha

John Kenny, Dikey Lee,

neta Ana Beatriz, incentivando-nos e colaboran-

Gary Huang, Mark

do em todas as necessidades, fosse na vida rotá-

Maloney, Carlos Speroni,

ria ou proﬁssional. Três dos meus ﬁlhos estão em

Célia Giay e Julio

Rotary, sendo que dois foram presidentes do meu

Santesteban. Em toda essa

Clube e um deles, Governador do Distrito.

trajetória, tive apoio

Fernando Antiório foi o presidente dos 60 anos do

incomensurável de uma

Osasco e Jô Antiório, Governador 21-22. Fiz com

extraordinária e magní-

que meus ﬁlhos, netos e noras tivessem os títulos

ﬁca mulher, Ana Lúcia

Paul Harris, Benfeitor e Major Donor da Fundação.

Antiório, minha amada
e saudosa esposa, que

-
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O que o Rotary signiﬁca para você?

me acompanhou em

Parte da minha vida. Não seria quem sou, se não

todos os momentos

tivesse aprendizado, companheirismo, amizade,

de minha vida rotária

carinho e respeito que adquiri em Rotary.

ENTREVISTA
Neste mês, o Rotary completa 117 anos. Como

Qual sua visão, de forma geral, do papel do

compara o Rotary de antes e o de agora?

Rotary e da Fundação Rotária no mundo?

Ser rotariano no passado era ter uma proﬁssão

Rotary tem um papel ligado aos seus princípios e

de destaque e liderança, ser intenso em suas

objetivos. Ser um parceiro em causas éticas e

ações, respeito e representatividade na comuni-

morais e na busca da compreensão e da paz

dade, pois Rotary é “dar de si antes de pensar em

mundial. A Fundação Rotária precisa ser reformu-

si”. Ninguém pode dar de si, sem ter o que dar.

lada, desde a sua estrutura organizacional, Board

Para isso, precisamos assumir predicados proﬁs-

de Curadores, como de propostas para minimizar

sionais, éticos, comunitários, de representativi-

os desaﬁos da sociedade através de seus

dade, carinho, amor e compreensão. Agora, sinto

enfoques e organização da comunidade através

o Rotary um tanto diferente. Isso não é por

de cooperativas de crédito. Creio que a Pólio, hoje,

postura dos rotarianos, mas sim pela distorção

deveria ser um apêndice dos projetos de Rotary.

dos princípios para que o Rotary veio ao mundo

Não podemos abandonar, mas existem desaﬁos

democrático e do voluntariado, inclusive de cima

muito complexos para solucionarmos.

para baixo. Em Rotary, não devemos provocar
discussões políticas, religiosas, de raça, sexo e

Por ﬁm, e o futuro do Rotary?

outros argumentos, mais sim diálogos para

Proteger o futuro de Rotary é muito simples.

soluções desses desaﬁos sem partidarismos. Isso

Como? Seguir seus princípios e objetivos , através

tem afetado de forma expressiva. Outro aspecto

da busca de cidadãos Íntegros conscientes, ho-

é a busca incessante de cargos para promoção.

nestos, responsáveis, éticos, representativos, co-

Muitas idiossincrasias e pouca ação.

nhecendo a proposta litúrgica da organização.

-
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ADMINISTRAÇÃO
Cadastro de dirigentes
no My Rotary

1

2

Acesse
my.rotary.org/pt

Digite e-mail e senha

Muitos clubes ainda não reportaram seus
dirigentes 2022-23 ao Rotary International.

3

Clique na aba gestão
- Administração de clubes e distritos
- Clubes

Essa informação é extremamente importante, tendo em vista que um clube sem
dirigentes indicados deixa de receber
importantes comunicados do RI e terá
acesso para alterações bloqueado

4

Localize o subtítulo:

automaticamente em 01/07/2022.

Dados do clube e dos associados
- Clique em adicionar,

O clube que ainda não fez as indicações

alterar ou excluir dirigentes

para o próximo ano rotário, acesse o My

- Escolha o mandato para 2022-23

Rotary e realize essa atualização,

- Aparecerão os cargos que

conforme o passo a passo ao lado.

precisam de indicação,
clique no sinal (+)
- Aparecerá a lista de
rotarianos do clube
- Selecione o associado que
irá ocupar o cargo
- Clique em salvar

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

-
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DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO
DO QUADRO ASSOCIATIVO
Clubes Satélites
Os Clubes Satélites existem desde 2013.

associados também são rotarianos plenos e,

São para pessoas de boa vontade, que querem

oﬁcialmente, pertencem ao quadro associado do

se associar ao Rotary, mas não tem um grupo

Clube padrinho. Não pagam joia de admissão ao

grande o suﬁciente para montar um Clube

Rotary, porém pagam as taxas normais/

tradicional, que exigem pelo menos 20

mensais.

associados. Podem ser formados por apenas 8

Quando um Clube Satélite cresce e

pessoas. Esse formato dá a membros da

consegue chegar a 20 associados, ele poderá

comunidade e rotarianos a chance de fazerem a

continuar nessa categoria ou se tornar um Rotary

diferença (lema do meu ano de Governadoria)

Club autônomo. Alguns Clubes preferem

em um ambiente, muitas vezes, distinto dos

continuar como Satélites, independentemente

outros Clubes. É uma alternativa para desenvol-

do seu tamanho, e desfrutar dos benefícios da

ver o quadro associado (DQA) dos Clubes e levar

ligação com o Clube mais experiente. Fica a seu

o Rotary a uma comunidade que não consegue

critério decidir o que é melhor para sua situação.
O Governador César nos deu como meta

acomodar um Clube independente.
Esses Clubes realizam reuniões periódicas

abrir um Clube Satélite por grupo de Governa-

(sugerimos, pelo menos, duas por mês) em dia,

dores Assistentes durante sua gestão 2021-22. Já

local e horário diferentes do Clube que estão

ﬁz inúmeras palestras sobre este tema, tenho

ligados. Possuem Regimento Interno e diretoria e

falado constantemente com os GAs, já abrimos

realizam projetos humanitários. É apadrinhado

alguns Clubes e esperamos atingir a meta.

por um Clube pleno (que deverá aprovar em

Continuo à disposição para palestras virtuais ou

Assembleia e comunicar ao Governador). Seus

presenciais.

Francisco de Souza Ferreira Filho
Governador 2017-18 e Presidente da
Subcomissão de Desenvolvimento de Novos Clubes

-
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FUNDAÇÃO ROTÁRIA
Prêmio Inovação da Fundação Rotária

Numa iniciativa inédita, a Fundação Rotária

Critérios
de avaliação
•
•
•
•

Mobilização e engajamento
Formação de lideranças
Boas práticas em projetos
Avaliação de impacto,
métricas e relatórios

• Parcerias com poder público e
setor privado

• Atividades para incentivar a
vacinação

• Promoção da imagem pública
• Uso de mídias sociais e outras
tecnologias

• Expansão do quadro
associativo

• Promoção de diversidade,
equidade e inclusão

reconhecerá os esforços dos clubes e distritos do Brasil
que vêm apostando em criatividade, tecnologia e novas
formas de pensar e agir para aprimorar projetos
humanitários e ações de arrecadação.
Prêmio Inovação da Fundação Rotária é
destinado aos distritos e clubes de Rotary, Rotaract e
Interact do Brasil e contemplará três categorias:
Ÿ

Erradicação da pólio

Ÿ

Projetos de Subsídios Globais

Ÿ

Práticas de arrecadação.
Além de disputarem as três categorias, os clubes

de Rotaract e Interact concorrerão a um prêmio
especial. Haverá ainda um reconhecimento aos
destaques de cada distrito. Os vencedores ganharão
troféu, certiﬁcado de reconhecimento e serão
homenageados no Instituto Rotary do Brasil de 2022.
Além disso, as iniciativas premiadas serão tema de
reportagem especial na revista Rotary Brasil.
Poderão concorrer iniciativas iniciadas ou concluídas entre 1º de julho de
2019 e 31 de março de 2022. As inscrições
estão abertas até 31 de março e deverão
ser feitas no link do QR Code ao lado.
Participe enviando suas experiências de sucesso.
Elas poderão ajudar a Fundação Rotária a abrir novos
caminhos nos próximos anos e inspirar outros clubes e
distritos a Fazer o Bem no Mundo de maneira ainda mais
impactante.

Renato Figueiredo
Governador 2006-07 e Presidente da Comissão Distrital de Fundação Rotária
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PROJETOS HUMANITÁRIOS
Em 12 de março de 2022, nas Faculdades

o Rotary Club deverá providenciar folhetos com

Rio Branco da Granja Viana, o Distrito 4563 do

detalhamento de cada ação realizada nas três

Rotary International irá realizar uma feira de

áreas. Assim sendo, o banner mostrará as ﬁguras,

exposições de projetos realizados neste ano

enquanto o folheto trará o detalhamento de cada

rotário pelos Rotary Clubs, denominada de Rotary

ação com dados e números. Não há padroni-

Showcase de Ações. Trata-se de uma divulgação

zação para folhetos, que poderão ser feitos em

das ações dos Rotary Clubs onde, em um único

folhas sulﬁte, coloridas etc. O importante será o

evento, poderemos fazer a roda rotária girar para

conteúdo, pois qualquer interessado em saber

Imagem Pública, Fundação Rotária e DQA.

mais sobre determinada ação encontrará ali as

Cada Clube receberá uma mesa de apoio

informações necessárias.

para apoiar os folhetos e os banners de suas

No dia do Rotary Showcase de Ações, cada

realizações. O Rotary Club deverá montar sua

Rotary Club poderá convidar representantes de

mesa e banners entre 7h30 e 9h, pois o evento

entidades com ﬁns sociais como Itaú Social,

terá início às 9h e encerramento às 15h.

Petrobrás Social, entre muitas outras, para

Cada Rotary Club deverá confeccionar um

apresentar suas ações e vender a ideia da

Banner para cada área de atuação onde realizou

parceria para futuros projetos. Do mesmo modo,

projetos, com fotos das realizações. Para haver

cada Rotary Club poderá fazer um esforço para

padronização, devem ter 0,70 m de largura e 1,60

que seus associados levem ao evento não-

m de altura e ter tripés para que os mesmos

rotarianos, que terão uma percepção melhor do

possam ser apoiados no piso. Além dos banners,

que nossa instituição faz.
Vamos fazer desse evento um verdadeiro
show. Envolva os companheiros de seu clube,
incentive-os a convidar representantes de
entidades com ﬁnalidade social e não-rotarianos
para estarem lá no dia 12 de março.

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

30

28

RC Barueri

15

16

RC Barueri Alphaville

45

45

RC Barueri Centro Comercial Alphaville

12

13

RC Barueri Empresarial

17

20

RC Barueri Tamboré

14

14

RC Carapicuíba

17

17

RC Cotia Caucaia do Alto

9

8

RC Cotia Centro

10

9

RC Cotia Granja Viana

13

11

RC Cotia Granja Viana Empresarial

6

6

RC Cotia Mulheres Empreendedoras

15

14

RC Embu

9

11

RC Ferraz de Vasconcelos

17

14

RC Guarulhos

33

36

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

11

RC Itapevi

8

7

RC Itaquaquecetuba

31

28

RC Itaquaquecetuba - Pinheirinho

12

12

RC Jandira Santana de Parnaíba Aldeia Serra

13

17

RC Mairiporã

21

20

RC Mogi das Cruzes

33

32

RC Mogi das Cruzes - Oeste

12

13

RC Osasco

49

45

RC Pariquera-Açu Imigrantes

7

6

RC Poá

14

15

RC Registro

30

32

RC Registro Ouro

31

36

RC Santa Isabel - Centenário

5

RC São Paulo

74

65

RC Suzano

35

35

RC Suzano - Sul

11

11

RC Taboão da Serra Pirajuçara

12

13

RC Vargem Grande Paulista - Conecta

10

9

RCSP Aclimação

17

15

RCSP Água Rasa

14

15

RCSP Alto da Lapa

24

24

RCSP Alto da Mooca

31

36

RCSP Anhanguera

14

14

RCSP Aricanduva

9

9

RCSP Artur Alvim

23

20

RCSP Avenida Mateo Bei

0

19

RCSP Avenida Paulista

23

22

RCSP Barra Funda

16

16

-
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6

Não enviado
0

FUNDAÇÃO ROTÁRIA
REALIZADO
2021-22 US$

REALIZADO
PER CAPITA US$

270,68

9,02

2

1

Não enviado

1.141,41

76,09

6

6

2

67%

844,76

18,77

5

4

0

0%

11,68

0,97

4

1

1

75%

56,74

3,34

0

0

Não enviado

165,20

11,80

1

1

Não enviado

108,54

6,38

0

1

Não enviado

72,30

8,03

3

4

2

60%

156,30

15,63

0

2

0

0%

226,02

17,39

0

0

Não enviado

46,30

7,72

0

1

2

60%

691,56

46,10

50%

158,55

17,62

2

0

2

0

3

Não enviado

6

3

3

83%

0

1

3

80%

39,58

3,60

0

0

2

75%

334,71

23,91

60,60

3,56

2.183,50

66,17

1

3

2

38%

2.365,08

60,64

0

2

2

75%

1.596,35

49,89

2

4

3

70%

403,88

31,07

0

1

Não enviado

0

3

3

1

1

Não enviado

4

0

2

50%

1.006,87

77,45

1

2

3

74%

1.339,60

63,79

2

3

2

75%

571,73

17,33

2

1

2

85%

1.087,74

90,65

1

5

1

31%

4.328,21

88,33

72%

0,00

0,00

2.899,12

93,52

50,93

4,24

2

3

Não enviado

63,83

9,12

3

2

3

64%

1.689,03

120,65

3

1

1

58%

371,15

12,37

5

0

2

67%

2.156,85

69,58

0

5

Clube encerrado

2

11

3

3

3

Não enviado

2

2

2

2

1

4

2

3

Não enviado

2

4

4

80%

2

1

4

97%

2.242,83

160,20

1

1

3

64%

114.908,19

4.787,84

5

0

2

60%

5.454,41

175,95

67%

39,87

7,97

4.381,47

59,21

2.972,99

84,94

50%

0,00

0,00

21%

170,83

14,24

40%

0,00

0,00

309,41

18,20

1

1

1

0,00

0,00

0

0

Não enviado

170,04

18,89
103,31

2

5

Não enviado

2.376,16

22

3

4

65%

1.288,91

0,00

0

1

2

80%

365,56

15,89

0

0

Não enviado

576,68

36,04

RCSP Brás

20

20

0
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70%

FUNDAÇÃO ROTÁRIA
REALIZADO
2021-22 US$

2.128,41

REALIZADO
PER CAPITA US$

106,42

RCSP Brooklin Armando de Arruda Pereira

15

17

2

2

0

3

71%

168,44

11,23

RCSP Butantã

34

32

(2)

0

2

2

85%

578,96

17,03

RCSP Cambuci

14

19

5

5

0

2

70%

407,12

29,08

RCSP Cantareira

9

9

0

1

1

3

70%

64,46

7,16

RCSP Caxingui

13

12

(1)

0

1

2

82%

265,15

20,40

RCSP Itaquera

18

17

(1)

0

1

1

90%

318,46

17,69

RCSP Jaçanã

31

38

7

7

0

0

0%

488,70

15,76

RCSP Jaguaré

26

28

2

3

1

3

70%

31,88

1,23

RCSP Jardim das Bandeiras Alto de Pinheiros

29

35

6

9

3

Não enviado

1.763,96

60,83

RCSP Lapa

28

26

(2)

1

3

2

52%

1.517,66

54,20

RCSP Liberdade

40

37

(3)

4

7

3

40%

4.274,19

106,85

RCSP Mandaqui

16

20

4

5

1

4

70%

1.146,93

71,68

RCSP Moema Índia

8

8

0

0

0

Não enviado

40,47

5,06

RCSP Mooca

14

33

19

21

2

3

65%

765,30

54,66

RCSP Morumbi

13

13

0

1

1

1

90%

212,02

16,31

RCSP Noroeste Freguesia do Ó

20

23

3

4

1

3

47%

1.387,10

69,36

RCSP Norte

46

43

(3)

1

4

3

74%

3.532,47

76,79

RCSP Oeste

11

11

0

1

1

0

0%

31,07

2,82

RCSP Pacaembu Bom Retiro

29

28

(1)

2

3

2

71%

2.475,83

85,37

RCSP Panamby

7

4

(3)

0

3

Não enviado

11,76

1,68

RCSP Parque Continental

18

18

0

2

2

2

56%

380,55

21,14

RCSP Penha

20

19

(1)

1

2

3

70%

174,85

8,74

RCSP Pinheiros

17

17

0

2

2

3

63%

1.541,04

90,65

RCSP Pirituba

19

21

2

2

0

2

81%

2.674,86

140,78

RCSP São Mateus

20

22

2

4

2

1

73%

816,19

40,81

RCSP São Miguel Paulista

10

14

4

5

1

2

71%

10,64

1,06

RCSP Sumaré

17

17

0

1

1

1

76%

1.551,78

91,28

RCSP Tatuapé

31

26

(5)

0

5

1

88%

404,66

13,05

RCSP Tremembé

24

23

(1)

0

1

Não enviado

1.541,46

64,23

RCSP Vila Alpina

34

32

(2)

0

2

3

80%

8.847,20

260,21

RCSP Vila Carrão

22

22

0

1

1

1

64%

1.132,42

84,96

RCSP Vila Formosa

15

15

0

0

0

Não enviado

364,31

24,29

RCSP Vila Guilherme

14

15

1

2

1

4

70%

2.338,32

167,02

RCSP Vila Maria

39

37

(2)

0

2

Não enviado

3.464,27

88,83

RCSP Vila Matilde - Centenário

16

14

(2)

0

2

2

73%

70,31

4,39

RCSP Vila Medeiros

12

10

(2)

0

2

1

80%

136,88

11,41

RCSP Vila Prudente

13

11

(2)

1

3

2

50%

0,00

0,00

Rotary E-Club do Distrito 4430

13

16

3

5

2

1

50%

359,50

27,65

Rotary E-Club On line do Distrito 4430

12

13

1

4

3

1

80%

41,89

3,49

Rotary E-Club Cotia Granja Vianna - Inspiração

19

16

(3)

6

9

1

70%

609,40

0,00

Rotary E-Club Satélite Mogi das Cruzes - Conexão

8

8

0

1

1

2

75%

0,00

0,00

RC Satélite Itaquaquecetuba - Inovação

0

16

16

16

0

Não enviado

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

8

8

8

0

3

100%

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 31/01/2022: 1.851
Doações a Fundação Rotária em 2021-22: US$ 211.337,05
Doações a Fundação Rotária per capita: US$ 8.583,05
-
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RELATÓRIO

NOVOS ASSOCIADOS
O Distrito dá as boas-vindas aos companheiros:
Rotary E-Club do Distrito 4430

RCSP Jardim das Bandeira Alto de Pinheiros

Ana Maria Martins Valim

Roger Yamashita

Felipe Silverio de Souza Junior
Jefferson Carvalho Pimenta

RCSP Lapa
Maria Isabel De Carvalho

Rotary E-Club On Line do Distrito 4430
Fernando Morais dos Reis

RCSP Sumaré
Daisy de Almeida Ribeiro

RC Barueri
Danilo Pontes de Oliveira Oliveira

RC Suzano

Sueli Esteves Castilho Campoli

Carlos Toshiharo Watanabe

BAIXA DE ASSOCIADOS
O Distrito lamenta a saída dos seguintes companheiros:
Rotary E-Club On Line do Distrito 4430
Rogério Damasio de Oliveira
RC Barueri
Fabiana Alves Santiago Ferreira
RC Cotia Centro
Thais Del Nero
RCSP Artur Alvim
Almiro Batista da Silva
RCSP Mooca
Sérgio De Martino
RCSP Penha
José Maria de Campos Junior
RCSP Tatuapé
Fernando Dias Aguiar Junior
RCSP Vila Maria
Artur Abrantes dos Santos
Eduardo José Marconato Moredo
RC Suzano
Sidney Savine

-
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RELATÓRIO

ROTARACT

ADMISSÃO
EM RI

TOTAL DE
ASSOCIADOS

RAC Alphaville

12/07/2000

10

RAC Barueri-Conexão Castelo Branco

16/04/2019

5

RAC Ferraz de Vasconcelos

29/07/2016

9

RAC Guarulhos

01/09/1992

10

RAC Guarulhos-Aeroporto

23/03/2017

11

RAC Guarulhos-Norte Centenário

23/04/2019

4

RAC Guarulhos - Sul

03/03/2010

11

RAC Guarulhos-Vila Galvao

04/06/1982

21

RAC Itapecerica da Serra

07/08/2012

5

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

22

RAC São Paulo-Aliança Rio Branco

30/06/2017

6

RAC São Paulo-Espro

05/08/2009

7

RAC Universidade Mackenzie

13/06/1969

39

RAC Suzano

13/01/1900

13

RAC Aclimação

09/11/2021

1

RAC Alto da Mooca

18/06/2019

13

RAC São Paulo-Artur Alvim

28/03/2013

7

RAC São Paulo-Avenida Mateo Bei

23/08/2021

7

RAC Sao Paulo - Avenida Paulista

08/11/1991

12

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

8

RAC São Paulo-Cambuci

09/05/2007

8

RACSao Paulo-Liberdade

23/06/1985

7

RACSão 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

4

RAC São Paulo-Penha

25/06/2021

23

RAC São Paulo-Pirituba

10/10/2014

11

RAC São Paulo-São Mateus

09/11/2021

1

RAC São Paulo-Tremembé

16/11/2006

4

RAC São Paulo-Vila Alpina

15/12/2021

1

RAC São Paulo-Vila Carrão

09/05/2008

14

19/06/2012

10

RAC São Paulo - Nordeste Vila Maria

Número de associados em 31/01/2022: 362

-
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