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Rotary em Ação

Hepatite Zero
no metrô de São Paulo
Entrevista com

Claudio Moyses
Presidente da Comissão Distrital
de Projetos Humanitários
Aconteceu

PEDAL E CAMINHADA
na Avenida Paulista

ENTÃO, É NATAL!
Reencontros marcam esta época
de confraternização e amor

AO LEITOR,
COM CARINHO
E chegamos ao ﬁnal de 2021. Não foi uma caminhada
fácil, mas permeados pelo nosso espírito de Servir para
Transformar Vidas, conseguimos. Em período pandêmico, o
Rotary se mostrou ainda mais imprescindível. Ora na
divulgação de informações - veja a nossa campanha
Informação Salva Vidas e a recém-lançada declaração próvacinação do Rotary International e a Fundação Rotária -, ora
realizando projetos para mitigar os efeitos da crise.
Na entrevista deste mês, o Governador 2012-13 Claudio
Moyses, atual presidente da Comissão Distrital de Projetos
Humanitários, fala sobre o tema e enumera as ações
realizadas. “Quando há bons projetos e boas causas, as obras
acontecem, mesmo com restrições”, destacou.
A união de 13 clubes do Distrito ﬁrmou uma parceria com
o Metrô de São Paulo e realizou, em dois dias, testes de Hepatite
Zero em algumas estações. Dos 2340 testes para detecção de
hepatites virais realizados, 16 foram reagentes. Ou sejam, 16
pessoas estão sendo encaminhadas para tratamento e salvas
desta doença. Aqui nesta edição, você pode conferir o registro
fotográﬁco da ação feito pelo companheiro do RCSP Vila
Formosa Riuchi Roberto Hara.
Assim como também poderá levar as mensagens
inspiradoras dos nossos líderes. O presidente Shekhar Mehta
destaca “o papel que podemos desempenhar na manutenção
do bem-estar dos outros”, enquanto o diretor Julio ressalta que
“Rotary é a primeira organização de ajuda humanitária do
planeta e que o nosso compromisso com a prevenção e o
tratamento de doenças é parte do nosso excepcional legado”.
“Chegamos ao ﬁnal do primeiro semestre de gestão e
os resultados tem sido bem satisfatórios. Os clubes do Distrito
4563 estão colocando o Plano de Ação em prática ao pé da
letra, aumentando nosso impacto, expandindo nosso alcance,
engajando o maior número de pessoas e melhorando nossa
capacidade de adaptação”, resume o Governador Cesar. O
curador da Fundação Rotária, Marcelo Haick, faz um balanço
do semestre e projeta o próximo. E a doce Cecilia apresenta
relatos que ela ouviu durante uma das Visitas Oﬁciais e que
mostram o impacto da nossa ação.
Por ﬁm, os (re)encontros marcaram esta época e
pudemos nos unir em alegria e amor. Clubes realizaram suas
Festivas de Natal e o Distrito, duas confraternizações. Uma com
Presidentes e Governadores Assistentes em exercício e outra
com Colégio de Governadores.
Que este espírito de fraternidade e companheirismo
permeie 2022 e ainda mais ações sejam realizadas para
transformar vidas. A todos, desejo o sonho realizado, o amor
esperado e a esperança renovada, como já dizia o poeta.
Boas festas e até o próximo ano!
Ligeia Benicia de Almeida Stivanin
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MENSAGENS
A saúde pública está na mente de todos devido à pandemia global
que ainda nos ameaça. De certa forma, a covid-19 nos tornou muito
mais conscientes dos papéis e responsabilidades dos proﬁssionais
da área médica. Enquanto passamos por esta crise sanitária,
também aprendemos sobre o papel que podemos desempenhar
na manutenção do bem-estar dos outros. Dezembro é o Mês da
Prevenção e Tratamento de Doenças no Rotary, um assunto que faz
parte das nossas sete áreas de enfoque. (...) Como rotarianos,
acreditamos que a boa saúde e o bem-estar são direitos humanos –
mesmo que 400 milhões de pessoas não tenham acesso a serviços
essenciais de saúde. Quando facilitamos a abertura de clínicas e

“

Reexamine onde
se encontra em
direção aos seus
objetivos e crie
estratégias que
sustentem
mudanças

bancos de sangue, ou fornecemos infraestrutura para clínicas

positivas ao longo

médicas em comunidades carentes, reforçamos nossa crença de

de anos, e não de

que acesso, prevenção e educação são as chaves para deter surtos
mortais que prejudicam os mais vulneráveis. Minha incursão na área

meses. Todos

da saúde começou no meu Rotary Club, de Calcutá-Mahanagar,

merecem uma

quando participei da criação do programa Saving Little Hearts que,

vida saudável e

ao longo dos anos, proporcionou mais de 2.500 cirurgias cardíacas

longa. E quando

gratuitas para crianças da Índia, Paquistão, Bangladesh, Nepal e
África. Antes de se tornar internacional, o programa começou

Servimos para

localmente com o objetivo de realizar apenas seis cirurgias. Agora, a

Transformar Vidas,

meta é realizar outras 20.000 cirurgias nos próximos cinco anos. O

nossas ações

mundo depende do Rotary para enfrentar desaﬁos como estes e

melhoram vidas

médicos e funcionários governamentais forneceram serviços de
saúde gratuitos a 2,5 milhões de pessoas em 10 países durante os

“

para dar o exemplo a outros. Durante a última década, proﬁssionais

hoje e sempre xx

Dias de Saúde da Família, que são organizados por rotarianos
em todo o mundo. Clínicas de saúde similares na Índia
possibilitaram milhares de cirurgias, e as missões
médicas anuais da Índia à África são um excelente
exemplo de prática na prevenção e tratamento de
doenças. Também temos exemplos na América do
Norte, como o ﬁnanciamento de uma clínica de
atendimento gratuito em Guerrero, no México, com o
apoio de clubes locais e dos Estados Unidos. Tudo isso
sem contar a nossa cruzada contra a paralisia infantil,
sem dúvida a experiência mais signiﬁcativa em saúde
pública. Neste mês, pense em como seu clube pode se
concentrar na prevenção e no combate a doenças. Este é o
momento de adotar uma abordagem maior, melhor e mais
ousada através de projetos de clube e distrito.

-
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Shekhar Mehta
Presidente 2021-22 do Rotary International

MENSAGENS

Em seu calendário anual, o Rotary designou o mês de dezembro
como o da Prevenção e Tratamento de Doenças. Aspecto que
constitui uma das áreas de enfoque tanto para o Rotary como para a
Fundação Rotária. Historicamente, o Rotary teve e tem um
compromisso importante com a saúde pública, o que se tornou
evidente com o extraordinário programa de erradicação da pólio,
que nos colocou como líderes de uma luta que beneﬁciou mais de 2,5
bilhões de crianças em todo o mundo. Na hora atual, frente à
pandemia que afeta a humanidade, o Rotary, com autoridade, faz
sentir sua voz e aposta mais uma vez na vacinação como parte da
solução para a crise sanitária que aﬂige o planeta. E colocou sua
experiência à disposição para colaborar com a resolução dessa
situação, que gerou a lamentável perda de milhões de seres
humanos e paralisou a vida em diversos âmbitos do trabalho
cotidiano. Com nossas ações, nós, rotarianos e rotaractianos do
mundo, temos validado com vantagem, nestes tempos de
pandemia, que o Rotary é a primeira organização de ajuda
humanitária do planeta e que o nosso compromisso com a
prevenção e o tratamento de doenças é parte do nosso excepcional
legado.

“

Nosso

compromisso

“

com a prevenção
e o tratamento
de doenças xx

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

-
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Chegamos ao ﬁnal do primeiro semestre de gestão e os resultados
têm sido bem satisfatórios. Os clubes do Distrito 4563 estão
colocando o Plano de Ação em prática ao pé da letra, aumentando
nosso impacto, expandindo nosso alcance, engajando o maior
Gostaria de reforçar meu agradecimento aos Rotay Clubs que tem
se dedicado a várias ações, principalmente em escolas e
fortalecendo o Empoderamento de Meninas. Neste mês de
dezembro, em que nos dedicamos à Prevenção e Tratamento de
Doenças, aproximadamente 20 clubes se uniram, sob a
coordenação do Governador Nadir Zacarias e companheiro

“

Paul Harris já

dizia: “o Rotary é
a porta de

amizade. Vamos

“

número de pessoas e melhorando nossa capacidade de adaptação.

Alexandre do RCSP Alto de Pinheiros, e realizaram exames de

mantê-la aberta

Hepatite Zero em seis estações do metrô e uma da CPTM. O

para todos os

Governador Assistente Antonio Marcio, que é executivo das linhas do
metrô, organizou com sua equipe para alocar adequadamente
nossos companheiros e voluntários para realizarem a ação com

povos“ X

todo cuidado e segurança. A iniciativa foi tão grandiosa que o SBT e a
Record noticiaram. Ainda em dezembro, realizamos passeio
ciclístico e caminhada na Avenida Paulista, comemorando seus 130
anos e reunindo cerca de 500 pessoas no maior corredor cultural de
São Paulo. Mais uma ação que ganhou destaque: Rede Globo e JM
(Jornal da Mooca) News estiverem presentes. Vejam como estamos
sendo notados. Paul Harris já dizia: “o Rotary é a porta de amizade.
Vamos mantê-la aberta para todos os povos”. Entre visitas
oﬁciais realizadas e as várias confraternizações que tenho
participado, tenho ganhado ainda mais amigos e vivido
experiências incríveis. Gratidão é a palavra que está
na moda, mas é a mais pura expressão do que eu e
Cecilia sentimos por nossos amigos e companheiros
do distrito 4563. Muito obrigado a todos pelo carinho
e dedicação aos seus clubes, aos seus
companheiros e, sobretudo, a esse casal aqui! Feliz
Natal e um ano Novo com muito amor para toda
humanidade. Que em 2022 possamos continuar a Servir
para Transformar Vidas.

Augusto Cesar dos Santos
Governador 2021-22 do Distrito 4563

-
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Em uma das visitas oﬁciais que eu acompanhei meu esposo,
Governador Augusto Cesar, enquanto ele realizava a assembleia
com os companheiros do RCSP Mandaqui, tive o prazer e satisfação
de conhecer jovens da Comunidade Pedra Branca que vieram a
convite dos companheiros. Aquilo me marcou e quero dividir com
vocês os relatos que ouvi. Um deles era de uma faxineira casada com
um homem trabalhador, religioso frequentador da igreja,
aparentemente com uma vida simples e normal. A ﬁlha começou a

“

participar do Instituto de Olho no Futuro (parceiro do NRDC) e, como a
mãe observou a evolução da ﬁlha, também começou a frequentar,

Essa é a história da

aprendendo na oﬁcina de costura. Um dia, conversando com as

representatividade. A

proﬁssionais do Instituto, ela comentou que algo não estava muito

gente precisa se ver
nos lugares pra saber

bem com a ﬁlha. Com muito cuidado, foi falado que a jovem poderia
estar sendo molestada pelo próprio pai. A princípio, a mãe não
acreditou. Mas começou a prestar mais atenção e viu que aquilo,

“

que a gente pode

realmente, acontecia.

estar aonde quiser

continuaram no instituto e hoje, graças a isso, a menina está bem e

estar
(Iza)

Ela separou-se do marido. Mãe e ﬁlha

trabalha através do programa Jovem Aprendiz. Em outro caso, uma
jovem saiu de casa aos 15 anos, por não aceitar mais ser molestada
pelo pai. Procurando uma nova vida, conheceu uma pessoa e foi
morar junto. Engravidou, mas não aceitava o bebê. Teve depressão
pós-parto e chegou a se automutilar, até que conheceu o Instituto.
Sendo acolhida com muita gentileza e carinho, aprendeu a socializar,
comunicar e a valorizar a vida e as pessoas. Hoje, formou-se,
continua estudando e busca sempre aprender mais e contribuir com
vítimas da mesma situação. São relatos fortes e resumi ao máximo.
Esse Instituto, apoiado pelo Mandaqui, é tão importante na
comunidade que essas duas meninas que foram vítimas
defendem e pedem para que tenham muito mais institutos
como esse em várias comunidades. Olha que força tem o
nosso trabalho! Isso reforça a importância do
Programa de Empoderamento de Meninas. Esta é uma
missão que e levarei por toda minha vida e, a cada
oportunidade que tiver, não deixarei de mencionar a
importância da conscientização para que todos
tenham total igualdade! Deixo para reﬂetirem uma
frase da cantora e compositora Iza e encerro minha
mensagem desejando a todos um Natal cheio de paz e
um Excelente Ano Novo. Gratidão por tudo, principalmente
por todo carinho com o qual tenho sido recebida.

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

-
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Este mês se apresenta, fundamentalmente, como um marco para as
lideranças do Rotary, seus coordenadores regionais, governadores e
presidentes de clubes. Um momento em que, de um lado, celebramse as conquistas até aqui alcançadas e, por outro, realiza-se uma
reﬂexão pormenorizada das metas e objetivos traçados para 202122. Este primeiro semestre do atual ano rotário tem sido muito
produtivo para a Fundação Rotária no Brasil. Logo no início do

“

Como um mês
mágico, em
dezembro

vivenciam-se os

período, havia sido ﬁrmada a parceria institucional com o Unicef por

dois lados de uma

meio da Associação Brasileira da The Rotary Foundation (ABTRF).

mesma viagem,

Seguiram-se o estabelecimento do Prêmio de Inovação, a criação
do Mapa de Projetos, o desenvolvimento dos Subsídios Globais de
Grande Impacto (SGGI), a Rede de Recursos Distritais (RRD) e o

pois temos os
esforços dos líderes

Seminário de Meio ambiente. Em relação ao mês de outubro, faço

atuais, que com

um agradecimento muito especial pelo engajamento dos clubes de

energia e

Interact, Rotaract e Rotary em prol da erradicação da pólio. Eles
foram campeões em registros de eventos! Destaque também para

compromisso

a realização da segunda edição do Telepolio, evento que gerou

lideram nossos

intensa mobilização, envolvimento e visibilidade, resultando na

distritos, e a

arrecadação de um valor ﬁnanceiro expressivo para o fundo Polio

enorme

nosso Plano de Ação, devemos servir para ampliar o nosso impacto,

expectativa,

“

Plus. Tendo sempre como referência as prioridades e os objetivos do
expandir o nosso alcance, aumentar o engajamento de todos os

capacitação e

participantes e melhorar a nossa capacidade de adaptação. (..)

planejamento dos

Temos por certo que o sucesso das nossas iniciativas depende de
um alinhamento das nossas lideranças em todos os níveis por meio

líderes eleitos xx

do trabalho conjunto e da integração dos coordenadores
regionais e seus assistentes, governadores e equipes
distritais, bem como dos presidentes e comissões dos
clubes. As metas de 2022-23 são, de forma natural, um
processo compartilhado e evolutivo das atuais. Para
isso, devemos manter e fortalecer as boas práticas e
nos aprimorar a partir das lições aprendidas. (...) Para
atingir o sucesso esperado, recomendam-se a
continuidade como uma prioridade, conversar mais,
compartilhar ativamente, aprender em conjunto e
exercer a liderança servidora com humildade para,
dessa forma, podermos juntos, por meio da Fundação
Rotária, fazer o bem à humanidade.

Marcelo Haick
Curador 2021-23 da Fundação Rotária

-
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EM DESTAQUE

SOBRE VACINAÇÃO
Declaração de posicionamento do
Rotary International e da Fundação Rotária
Como a primeira organização a imaginar

5. Rotary e Rotaract Clubs são incentivados a

um mundo livre da pólio por meio da imunização

redobrarem seus esforços para apoiarem

infantil em massa, o Rotary acredita que a

iniciativas de prevenção e vacinação contra a

decisão de nos vacinarmos é um dever

covid-19.

humanitário. Veja a seguir a declaração do

6. Como um dos maiores avanços da medicina

Conselho Diretor do RI e do Conselho de

moderna, as vacinas são seguras, eﬁcazes e

Curadores da Fundação Rotária sobre o assunto:

salvam milhões de vidas anualmente. Elas já
eliminaram ou controlaram inúmeras doenças,

1. A vacinação global é o caminho para o ﬁm da

como poliomielite, varíola, sarampo e ebola, e

pandemia, e incentivamos veementemente a

agora nos dão a oportunidade de acabar com a

vacinação de todos os indivíduos, inclusive

pandemia de covid-19.

nossos associados.

7. A erradicação da pólio continua sendo a meta

2. A desinformação diﬁculta a luta contra a covid-

prioritária do Rotary. Nós podemos continuar

19, e nós estamos comprometidos a fornecer aos

aplicando as lições aprendidas com o combate à

associados informações baseadas na ciência.

pólio ao enfrentamento da covid-19.

3. Rotary está empenhado em garantir a
equidade no acesso à vacina para
todas as pessoas. Por meio de
esforços conjuntos com a Aliança
Gavi, estamos alavancando nossa
experiência com a poliomielite para facilitar a
distribuição da vacina.
4. O Rotary agradece os proﬁssionais de saúde de
todos os lugares por continuarem prestando
serviços que salvam vidas. Nós encorajamos os
clubes a homenagearem e incentivarem esses
heróis.

-
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ACONTECEU

ROTARY NA COP26
Em novembro, o presidente Shekhar Mehta

adaptação quanto às mudanças climáticas.

juntou-se à delega-ção do Rotary na 26ª

Representantes e especialistas em clima e meio

Conferência das Nações Unidas sobre as Mudan-

ambiente de mais de 20 países participaram e se

ças Climáticas em Glasgow, Escócia, para explo-

comprometeram a agir, junto com o Rotary, para

rar maneiras pelas quais o Rotary pode trabalhar

salvar e restaurar os manguezais.

nos desaﬁos ambientais.

-

Os membros da delegação do Rotary na

A cúpula sobre questões climáticas,

COP26 foram Judith Diment, diretora da Rede de

também conhecida como COP26, reuniu cerca

Representantes do Rotary, que compreende 32

de 100 chefes de estado e governos durante um

embaixadores não-oﬁciais na ONU e outras

período de duas semanas para estabelecerem

organizações internacionais; Doug Wills,

novas metas referentes às emissões de

representante do Rotary na Commonwealth;

combustíveis fósseis. Esta foi a primeira vez que o

Karen Kendrick-Hands, que participou em nome

Rotary participou da conferência anual.

do Grupo Rotary em Ação pela Sustentabilidade

Mehta copresidiu uma mesa-redonda

Ambiental; e John MacPherson e Tariq Durrani,

com Patricia Scotland, secretária-geral da

que ajudaram a organizar um concurso para

Commonwealth, que se concentrou no papel que

crianças do Reino Unido criarem cartazes para

os manguezais desempenham na mitigação e

exibição na conferência.
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ACONTECEU

Governador Cesar e Cecilia
participaram de uma viagem de cruzeiro
de Santos a Camboriú, Santa Catarina,
organizado por Fernando Lucio e Daisy do
RCSP Mandaqui.
“Além de companheirismo, já que
Rotary Day (Pedal + Caminhada) reuniu, apro-

conhecemos companheiros de outros

ximadamente, 500 pessoas na Avenida Paulista

distritos, pudemos ampliar nosso

em 05 de dezembro. O evento comemorou o

conhecimento de Rotary”, comentou o

aniversário da avenida e arrecadou alimentos e

governador.

brinquedos. “Com nossos companheiros Aldo e
Darti do RCSP Av Paulista, Alonso do RC Guarulhos Sul, Leandro do RCSP Mooca, Livio do RC
São Paulo e os parceiros Ricardo da RVS Bikes,
CET, KONYN, São Cristóvão Saúde, Sacada Pizzaria, PaulistaNós, Paulistana e, principalmente,
Prefeitura de São Paulo, comemoramos os 130
anos da Avenida Paulista! No maior corredor
cultural de São Paulo, juntamos cerca de 500
pessoas e até um grupo de combate à violência
contra mulheres, engrandecendo mais ainda
nosso evento”, resumiu o Governador Cesar.

-
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ACONTECEU

CONFRATERNIZAÇÃO
Cenas, registradas pelo companheiro Riuchi Roberto Hara, dos (re)encontros com
Presidentes e Governadores Assistentes no Restaurante Roda D'Agua, em Itaquaquecetuba,
e com o Colégio de Governadores do Distrito 4563 no Imensita, em São Paulo.

-
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ACONTECEU

“

“

trocade
deideias,
boas ideias,
risadas
e
AAtroca
risadas
e super

super
energia
encerraram
o ano
energia
boaboa
encerraram
o ano
eo eo
primeiro semestre
semestre da
da gestão
gestão com
com
primeiro

coração cheio
cheio de
de alegria
alegria ee serenidade
serenidade
coração
GovernadorCesar
Cesar
Governador

-
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ENTREVISTA
Por Ligeia Stivanin

Empresário, diretor de empresas,
conferencista, autor de livros e artigos sobre
relacionamento e liderança, engenheiro,
jornalista, pós-graduado em administração,
direção e liderança, política e estratégia,
modelagem em excelência pessoal e
proﬁssional, palestrante motivacional
convidado por empresas e organizações.
Empresário responsável pela obtenção do
primeiro Certiﬁcado Ambiental AQUA (Alta
Qualidade Ambiental) no Brasil, com o
empreendimento Espaço Immensità.
Idealizador e coordenador do Prêmio
Consciência Ambiental/ Immensità 2021.
Claudio Moyses é rotariano, membro do
Colégio de Governadores do Distrito 4563 de
Rotary International, tendo sido Governador
no ano rotário 2013-14 e ocupado diversos
cargos nas várias comissões distritais ano
após ano. É casado há 34 anos com Sylvia
Regina Bellintani Fontana Moyses, cuja união
gerou os ﬁlhos Juliana e João Paulo.
É o presidente da Comissão Distrital de
Projetos Humanitários. Para ele, quando
Rotary atua, é uma obra sendo realizada,
transformando uma situação existente para
outra melhor. Acredita que agindo
localmente, podemos causar grandes
transformações no mundo.

-

14 -

“

“

ENTENDO ROTARY COMO
MOVIMENTO, AÇÃO E
TRANSFORMAÇÃO

ENTREVISTA
Conte-nos sua trajetória rotária. Como chegou

Ambiente e outras ações Educacionais e temos

ao Rotary?

certeza de que teremos o mesmo sucesso que

Recebi o convite de um amigo, o Benedicto Abreu,

tivemos na Virada Sustentável.

para proferir uma palestra sobre relaciona-mento
interpessoal no Rotary Club de São Paulo - Barra

Qual a sua visão, de uma forma geral, do papel do

Funda que se reunia no Terraço Itália e, estando lá,

Rotary e dos Projetos Humanitários no mundo?

pude receber algumas informações sobre Rotary.

Entendo Rotary como movimento, ação, transfor-

Gostei das pessoas, do local e das poucas
informações que recebi sobre Rotary. Perguntei
mais e meu amigo respondeu: “é cami-nhando
que se conhece o caminho”. Resolvi ingressar
como associado, caminhar o caminho, e, desde o
ano de 2000, continuo conhecendo as inúmeras
oportunidades que essa fantástica organização
proporciona para quem quer servir.
Você é o atual Presidente da Comissão Distrital

mação, uma oportunidade de colocarmos o
nosso melhor à serviço de uma comunidade. Há
uma passagem bíblica que diz “Tu tens a fé, e eu
tenho as obras; mostra-me a tua fé sem as tuas
obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas
obras”. Quando Rotary atua, é uma obra sendo
realizada, transformando uma situação existente
para outra melhor e é pela transformação que

de Projetos Humanitários. Como funciona essa

Comissão de Serviços à Comunidade

Comissão e quais são os planos e metas para

Presidida pela Gov. Dóris Pestana

esse ano rotário 2021-22?
A Comissão Distrital de Projetos Humanitários é

Subcomissão de Saúde

dividida em subcomissões com um super-time

Presidida pelo Gov. Nadir Zacarias

com craques em cada uma. O plano é estimular
para que os Rotary Clubs realizem ações,
envolvam os respectivos associados e familiares e
ser uma base de apoio para os clubes. Um
exemplo que podemos citar foi o envolvimento
dos Rotary Clubs do nosso Distrito no evento

Subcomissão de Apoio ao Meio Ambiente
Presidida pela companheira Silvia Mara
Cabriotti Mastrorocco

“Virada Sustentável” que ocorreu em setembro

Subcomissão de Ações Educacionais

desse ano, onde os clubes realizaram ações de

Presidida pelo companheiro Ricardo Caiaffa Jr

plantio de árvores, passeio ciclístico, coleta de
óleo usado e horta comunitária, fruto da
organização, incentivo e apoio de nossa comissão
de apoio ao Meio Ambiente aos Rotary Clubs. Os
Rotary Clubs envolveram seus associados,
rotaractianos, familiares e até não rotarianos,
movimentando em seus clubes as comissões de
DQA, Imagem Pública e Juventude. Foi um

Comissão de Serviços Proﬁssionais
Presidida pelo Gov. José Luiz Toro da Silva
Comissão de Serviços Internacionais
Presidida pelo Gov. Amilton Medeiros Silva

sucesso. Nossa próxima meta é estimular os

Comissão de NRDC

Rotary Clubs a trabalharem nas escolas afetiva-

Presidida pelo Gov. Sizenando Affonso

mente adotadas com ações de Saúde, Meio

-
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ENTREVISTA
Rotary proporciona que, onde ele atua, o mundo
melhora. O Presidente de Rotary International
Shekhar Mehta, em sua mensagem de outubro,
disse que os Serviços Humanitários de Rotary se
transformou, para ele, em um estilo de vida e
ainda ﬁnalizou aﬁrmando que servir é o modo
com que ele paga o aluguel pelo espaço que
ocupa aqui na Terra. Como em toda a instituição
formada por seres humanos, a vaidade aﬂora e,
muitas vezes, bons projetos que poderiam ser
realizados são prejudicados por esse motivo e

Conduzindo palestra motivacional para empresários

esse é um desaﬁo que devemos lidar

contentes com a participação e o envolvimento

constantemente, de forma que as boas obras

de nossos Rotary Clubs com ações como

possam ser concretizadas e, a partir delas, o

plantios de árvores, passeios ciclísticos, coletas

mundo possa ser constantemente melhorado.

de óleo usado e hortas comunitárias. Nossa
comissão distrital de meio ambiente foi

Desde o início da pandemia, as ações dos
Rotary Clubs sofreram interrupções. Estão
paradas ou foram retomadas?
Os Rotary Clubs, apesar das restrições que a
pandemia ainda impõe, realizaram diversos
projetos neste ano rotário, principalmente na
Nova Área de Enfoque de Rotary International
que é “Apoio ao Meio Ambiente”. Como já
mencionamos anteriormente, o Governador
Augusto Cesar dos Santos ﬁrmou uma
importante parceria de nosso Distrito com a

essencial no incentivo, apoio e ajuda aos clubes
que participaram com suas ações e isso
representou uma grande ação de Imagem
Pública de nossa instituição, que ajudou no DQA
e na interação com nossos jovens e familiares.
Daremos continuidade a outros projetos nas
áreas de Saúde, Educacional, Serviços
Proﬁssionais, Educacionais, NRDC, mesmo com
as restrições que a pandemia ocasionou.
Quando há bons projetos e boas causas, as
obras acontecem, mesmo com restrições.

“Virada Sustentável”, evento que ocorreu no mês
de setembro em São Paulo e ﬁcamos muito

A Conferência Presidencial de fevereiro de
2022, em Foz do Iguaçu, terá como tema
projetos humanitários. Na sua opinião, qual
deve ser o foco dessa conferência?
Existem muitos assuntos importantes a serem
tratados que merecem atenção de forma igual,
mas acredito que haverá uma atenção especial
na nova área de enfoque, Apoio ao Meio
Ambiente, por ser uma área que aborda todas as
outras seis. Quantos povos criam conﬂitos por
causa de água ou de terra? Quantas doenças
poderiam ser evitadas com um meio ambiente

Engenheiro acompanhando as
obras do Espaço Immensità

-
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mais saudável? Quantas pessoas matam
animais em extinção devido à fome? Quando

ENTREVISTA
pensamos que 35 milhões de brasileiros vivem

começar as mudanças necessárias dentro de

sem acesso à água potável e que 100 milhões

nós. Antes de querer mudar o mundo, devemos

vivem sem serviço de coleta de esgoto,

começar a mudar nossas ações dentro de

começamos a entender que essa nova área de

nossas casas. Podemos começar transforman-

enfoque signiﬁca uma rica oportunidade para os

do nossa casa, em um lar, mesmo que a casa

Rotary Clubs pensarem em ações de transfor-

não seja de nossa propriedade. A tecnologia

mação em suas comunidades com mais

atual, que nos permite fazer muitas coisas boas,

consciência, razão pela qual acredito que esse

nos tira o tempo de pensar, de reﬂetir. É preciso

tema deva ter atenção especial nesse encontro.

tempo para nós, para nossa reﬂexão. Se
quisermos mudar o mundo, temos que começar

Como o Rotary Club deve atuar para ser um
agente de transformação?
Todos nós já percebemos que na entrada de
alguma cidade que visitamos, há um marco
rotário, com o símbolo do Rotary, o que signiﬁca:
“aqui há um grupo que pensa e trabalha para o
bem desta comunidade”. O Rotary Club formado
e implantado em uma região geográﬁca deve
conhecer as carências da sua área e propor
ações para transformação da mesma, envolvendo lideranças, poder público e proﬁssionais
dessa região para o bem comum. Assim sendo, o
Rotary proporciona consciência da situação
onde foi implantado e pode ser um importante
agente de transformação, promovendo e
atuando em ações de melhora das condições de
sua comunidade local.
Você acredita que, agindo localmente,
podemos mudar a situação global?

a partir de nossa casa. A partir da mudança de
nossa casa, podemos trabalhar para mudar
nosso bairro. Cada bairro sendo melhorado,
mudamos nossa cidade e assim por diante. Esta
é a razão pela qual o Rotary Club cuida de sua
comunidade, sua região geográﬁca e propõe
ações de transformação. A união de Rotary Clubs
de países diferentes proporciona ajuda em
outras regiões geográﬁcas a ainda aproxima
povos, o que colabora para a paz mundial. Mas é
preciso que estejamos bem naquele lugar onde
voltamos depois de um dia de trabalho. Um
Rotary Club, para ser eﬁcaz, para conseguir
implantar ações, deve manter um ambiente de
harmonia, de respeito, de compreensão e
somente assim conseguirá união e interação
com outros Rotary Clubs. Respondendo à sua
pergunta, sim, acredito que agindo localmente,
podemos causar grandes transformações no
mundo.

Todos nós sonhamos com um mundo melhor,
pobreza, itens que as conferências internacionais debatem e incentivam. Quem não conhece
alguém que queira mudar o mundo? Quantos de
nós não desejam soluções imediatas para o

“

A vontade de querer melhorar o

mundo é uma coisa boa e pode

“

compreensão entre os povos, erradicação da

ser uma chama que os rotarianos

nosso país, para o Nordeste, para Brasília? A

podem converter em projetos em

vontade de querer melhorar o mundo é uma

suas comunidades

coisa boa e pode ser uma chama que os
rotarianos podem converter em projetos em
suas comunidades. O que falta para todos nós, é

-
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ROTARY EM AÇÃO

HEPATITE ZERO
Rotary Clubs do Distrito se unem ao
Metrô de São Paulo na prevenção da Hepatite

-

Hoje existem mais de meio bilhão de

da Hepatite do Distrito 4563 realizou ações de

portadores das Hepatites B e C no mundo e, de

testagem e diagnóstico para detecção da

acordo com a OMS, as hepatites virais são um

hepatite na capital paulista.

dos maiores problemas mundiais de saúde e

Com o apoio da Sabesp e em parceria

matam duas vezes mais do que a AIDS. Mas há

com a ABPH – Associação Brasileira de

luz no ﬁm do túnel! Recentemente, a ciência

Portadores de Hepatite, Metrô Social e Ministério

chegou a um consenso: o de que as Hepatites

da Saúde, a iniciativa aconteceu nos dias 10 e 11

Virais podem ser erradicadas em 15 a 20 anos.

de dezembro, nas estações Jabaquara,

Para que isso aconteça, há uma

República, Palmeiras - Barra Funda, Sé e

mobilização de Rotary Clubes em prol da

Santana do Metrô de São Paulo e é parte de um

Campanha Hepatite Zero. Atendendo ao

plano estratégico das entidades envolvidas

compromisso humanitário celebrado pela

para identiﬁcar e tratar a população infectada

organização para erradicação da doença até

pela doença que age silenciosamente e pode

2030, o Grupo Rotary em Ação pela Erradicação

levar à morte por câncer de fígado.
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ROTARY EM AÇÃO
Estação de metrô Santana
Realizado por consórcio dos
grupos 6 e 8 RCSP Norte, RCSP
Pirituba, RCSP Noroeste Freguesia do Ó, RCSP
Anhanguera, RCSP Cantareira,
RCSP Tremembé, RCSP Jaçanã,
RCSP Parque Continental e
RCSP Mairiporã
551 testes realizados
4 positivos
Estação de metrô Sé
Realizado por consórcio dos
grupos 6 e 8 RCSP Norte, RCSP
Pirituba, RCSP Noroeste Freguesia do Ó, RCSP
Anhanguera, RCSP Cantareira,
RCSP Tremembé, RCSP Jaçanã,
RCSP Parque Continental e
RCSP Mairiporã
504 testes realizados
1 positivo
Estação de metrô Jabaquara
Realizado por RCSP Brooklin Armando de Arruda Pereira
337 testes realizados
1 positivo
Estação de metrô República
Realizado por RCSP Pinheiros e
RCSP Pacaembu - Bom Retiro
341 testes realizados
1 positivo
Estação de metrô Barra Funda
Realizado por RCSP Jardim das
Bandeiras - Alto de Pinheiros
607 testes realizados
9 positivos

-

19-

COMISSÃO

JUVENTUDE
Chegamos ao ﬁnal do primeiro semestre
da Gestão 2021-22 e faço um balanço do que a
Juventude do nosso distrito realizou. Aproveito
antes para deixar nesta edição o registro do
agradecimento de todos os membros da
Comissão da Juventude, à toda nossa grande
Família Rotária do Distrito 4563, que esteve junto
para a realização destas conquistas.

Já no Rotaract, conseguimos fundar

O RotaryKids cresceu. Temos mais um

quatro novos clubes: RAC São Paulo - Avenida

ﬁlho, o RotaryKids Liberdade. O Representante

Mateo Bei, RAC São Paulo - São Matheus, RAC São

Distrital de RotaryKids, Felipe Alves da Costa, do

Paulo - Aclimação e mais recentemente o RAC

RotaryKids Avenida Mateo Bei, tem feito sua parte

São Paulo – Vila Alpina. Um trabalho liberado pelo

de mostrar que, desde muito jovem, pode

nosso Representante Distrital de Rotaract,

interagir e disseminar os conceitos da nossa

Christian Santos, e toda a sua equipe da

organização para as crianças, de uma maneira

Representação Distrital que, além de orientar,

divertida e cativante.

mostrou todos os preceitos de um clube de

Pelo Interact, foi reativado o Interact Poá.

Rotaract já com a nova elevação e todos os

Não deixa de ser também uma conquista, mas

direitos e deveres de cada novo associado que

continuamos trabalhando para que mais clubes

ingressou em nossa família.

de Rotary apadrinhem clubes de Interact. Muito

Tivemos ainda o ENDIRC (fotos em

em breve, ainda nesta Gestão, esperamos ter

destaque) no dia 11 de dezembro, evento onde os

pelo menos três novos clubes de Interact. Traba-

Rotaractianos puderam se encontrar e festejar o

lharemos junto a Interact Club de São Paulo – Alto

momento atual, mas também poder premiar

da Mooca, Interact Club de São Paulo –

clubes de Rotaract que não tiveram seus

Anhanguera que já estão bem adiantados e

reconhecimentos entregues das Gestões 2019-

temos um trabalho que ainda exigirá um pouco

20, do Representante Distrital Henrique Pignatti, e

mais de orientações, mas sei o quanto a

2020-21 do Representante Distrital Tomas Peter

Representação Distrital de Interact, por intermé-

Payne, que tiveram um espaço para relembrar

dio do jovem, comprometido e capacitado

seus anos rotários e agradecer por todo o

Guilherme Costa e toda sua perfeita equipe

trabalho realizado pelos clubes de Rotaract do

estarão se esforçando para que logremos mais

Distrito.

esta conquista junto ao Interact Club de São
Paulo – Vila Guilherme.

-
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Já o RYLA, com sua grandiosa equipe, onde
é notável o envolvimento de todos nos trabalhos

COMISSÃO

em breve, as equipes possam mostrar o seu
trabalho frente a cada comissão.
Por ﬁm, deixo meus sinceros agradecimentos a toda essa Equipe da Juventude. O
para que tudo corra bem e que os jovens

sucesso desta gestão é fruto do engajamento de

participantes entendam o sentido do Prêmio

todos vocês, sem o que não seriam possíveis

Rotário de Liderança Juvenil, já foram

tantas realizações. As suas conquistas são

beneﬁciados mais de 100 jovens. Com a

também as minhas, mas o reconhecimento tem

retomada das atividades presenciais, dois

nome. Obrigado RDI Guilherme Costa e nossa

projetos já foram realizados, conforme já

Chair Distrital de Interact Cristina Degaspare

divulgado neste Comunicado Mensal. A equipe

Patto; RDR Christian Santos e nosso Chair Distrital

RYLA precisa e quer realizar muitos projetos e

de Rotaract, Hamilton Paixão; Presidente da

conta com o envolvimento de todos os clubes de

Comissão do RYLA, Fauze Abdul Kalek; Verônica

Rotary do Distrito para podermos beneﬁciar

Drumond, Chair do NGSE; Paraguassu T. Lopes,

ainda mais jovens.

Chair do Intercâmbio; Stephany Akie Nakamori,

E como anda os intercâmbios? YEP -

nossa Presidente do Alumini; RDK Felipe Alves da

Programa de Intercâmbio de Jovens e o NGSE -

Costa e nossa Conselheira Distrital Clélia Basílio

Programa de Serviços às Novas Gerações, estes

Senefonte Candido da Silva, por todo envolvi-

dois ainda sem perspectiva de realização. Diante

mento e apoio com a Juventude do Distrito.

de novas variantes da Covid-19, Rotary

Juntos, somos mais fortes. Juntos, somos

International ainda não se pronunciou a respeito

capazes de sermos os melhores líderes transfor-

da liberação para abertura para novos pro-

madores.

cessos. A atual equipe que conta com os

São nos pequenos gestos do dia-a-dia

rotarianos e Presidentes das suas respectivas

que devemos proporcionar alegria e respeito a

comissões,

Paraguassu Lopes e Verônica

todos que nos cercam. Que o Espírito Natalino

Drumond, entende que seria frustrante uma

encha nossos corações de luz, harmonia e paz.

abertura de um processo, que envolveria clubes

Boas festas!

na seleção dos jovens, a equipe em todo
processo de classiﬁcação, que resultaria na
Escolha de Países e, depois de tudo isso
concluído, não poder efetivar a participação por
conta da pandemia. Torceremos para que muito

Ricardo Kano

Presidente da Comissão Distrital de Serviços à Juventude

-
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COMISSÃO

PROJETOS
HUMANITÁRIOS

Nossa Comissão Distrital de Projetos

“Plantio Distrital de Árvores” onde a meta é a

Humanitários que abriga Serviços à Comu-

participação de todos os Rotary Clubs de nosso

nidade, Serviços Proﬁssionais, Serviços Interna-

Distrito em uma ação conjunta nas diversas

cionais e NRDC continua trabalhando para dar

comunidades geográﬁcas, envolvendo associa-

suporte aos Rotary Clubs poderem ser mais

dos, cônjuges, juventude e não-rotarianos, fazen-

eﬁcazes em sua missão de servir e transformar

do girar a roda da Imagem Pública, DQA e

vidas em suas respectivas comunidades.

Juventude.

Entramos no sexto mês deste ano rotário

Os presidentes das respectivas Comissões

mantendo nosso foco nas ações dos próximos

que compõem a Comissão Distrital de Projetos

meses. Já estamos planejando um grande

Humanitários desejam a toda grande família

evento na área do Meio Ambiente que será

rotária do Distrito 4563 um Feliz Natal e um

realizado no dia 29 de janeiro de 2022, intitulado

abençoado ano novo. Vamos em frente!

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

-
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COMISSÃO
HISTÓRIA DA MARCA

IMAGEM PÚBLICA

O Rotary une líderes comprometidos a usarem
seus conhecimentos para ajudar comunidades
há mais de 100 anos. Embora façamos uma

Novos recursos para
promover o Rotary

diferença signiﬁcativa no mundo, muitas pessoas
ainda não entendem exatamente quem somos e
o que nos torna únicos. É importante contarmos a
nossa história de forma a ajudar as pessoas a

Se você não visitou o Brand

entenderem o que o Rotary faz, como somos

Center recentemente, é hora

diferentes e porque o nosso trabalho é

de dar uma olhada na

importante.

plataforma. Além de fotos,
vídeos, modelos e outros

CRIE MENSAGENS EFICAZES

recursos para atualizar sites e

A percepção das pessoas a respeito do Rotary

canais de mídia social,

está ligada às suas experiências com os nossos

também temos a nova

clubes e programas, e também com as histórias

página Nossa Marca que

que contamos e imagens que compartilhamos.

ajudará seu Clube a mostrar

Uma comunicação coesa e convincente —

para sua comunidade que

acoplada a uma ótima experiência

somos pessoas em ação.

proporcionada pelo Rotary — pode fortalecer
nossa marca e nos ajudar a engajar e atrair mais
associados, participantes, doadores e parceiros.
PESSOAS EM AÇÃO
Use esses recursos para divulgar nossos
associados como pessoas em ação e aumentar a
conscientização e compreensão sobre o Rotary.
ELEMENTOS DA MARCA
Use esses elementos de forma consistente nas
suas peças de comunicação para fortalecer o

IS

A MA

SAIB

bra

rg

ary.o

r.rot

nte
ndce

d

Bran

Our-

T/
/pt-P

reconhecimento da nossa marca no mundo.
PROMOVA O ROTARY
Use essas ferramentas para promover o Rotary,
expandir o nosso alcance e melhorar a nossa
imagem pública.

Ligeia Stivanin
Governador 2011-12 / 2015-16 e Presidente da
Comissão Distrital de Imagem Pública
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RC Arujá Sul

30

30

RC Barueri

15

15

RC Barueri Alphaville

45

47

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

11

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

33

RC Guarulhos - Aeroporto

11

11

RC Guarulhos - Norte Centenário

14

14

RC Guarulhos - Sul

39

38

RC Guarulhos - Vila Galvão

32

31

RC Itapecerica da Serra

13

11

RC Itapevi

8

7

RC Itaquaquecetuba

31

29

RC Itaquaquecetuba - Pinheirinho

12

12

RC Jandira Santana de Parnaíba Aldeia Serra

13

17

RC Mairiporã

21

20

RC Mogi das Cruzes

33

33

RC Mogi das Cruzes - Oeste

12

13

RC Osasco

49

47

RC Pariquera-Açu Imigrantes

7

7

RC Poá

14

15

RC Registro

30

32

RC Registro Ouro

31

36

RC Santa Isabel - Centenário

5

0

RC São Paulo

74

66

RC Suzano

35

36

RC Suzano - Sul

11

11

RC Taboão da Serra Pirajuçara

12

13

RC Vargem Grande Paulista - Conecta

10

11

RCSP Aclimação

17

16

RCSP Água Rasa

14

15

RCSP Alto da Lapa

24

24

RCSP Alto da Mooca

31

36

RCSP Anhanguera

14

14

RCSP Aricanduva

9

9

RCSP Artur Alvim

23

21

RCSP Avenida Mateo Bei

0

20

RCSP Avenida Paulista

23

22

RCSP Barra Funda

16

16

-

24 -

0
0
2
1
3
0
0
(1)
1
(2)
0
(1)
2
(3)
0
0
0
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
0
4
(1)
0
1
(2)
0
1
2
5
(5)
(8)
1
0
1
1
(1)
1
0
5
0
0
(2)
20
(1)
0

A

AD

TR

EN

ÍDA

SA

ÊN
CI
A

AUMENTO
21
OU PERDA
/20
/11
30
REAL

EQ
U

/20

07

01/

21

FR

TOTAL DE ASSOCIADOS

CLUBES

NÚ
M
RE ER
UN O D
IÕ
E
ES

RELATÓRIO
FUNDAÇÃO ROTÁRIA
REALIZADO
2021-22 US$

REALIZADO
PER CAPITA US$

4

4

Não enviado
0

260,04

8,67

0

0

Não enviado

1.036,09

69,07

6

4

4

69%

299,29

6,65

5

4

2

90%

11,68

0,97

4

1

Não enviado

35,46

2,09

0

0

Não enviado

47,11

3,37
5,13

1

1

4

90%

87,26

0

1

2

60%

29,75

3,31

3

2

2

70%

33,73

3,37

0

2

4

80%

98,74

7,60

0

0

4

100%

0,00

0,00

0

1

4

64%

585,16

39,01

55%

116,00

12,89

2

0

2

0

3

Não enviado

3

3

3

88%

0

0

3

80%

18,30

1,66

0

0

4

86%

285,68

20,41

60,60

3,56

1.656,36

50,19

1

2

3

47%

1.749,68

44,86

0

1

4

75%

1.206,86

37,71

2

4

4

70%

107,64

8,28

0

1

Não enviado

0

2

4

1

1

Não enviado

4

0

4

1

2

4

2

2

4

82%

460,18

13,94

2

1

Não enviado

1.064,92

88,74

1

3

3

45%

1.242,45

25,36

0,00

0,00

1.462,24

47,17

33,39

2,78

81%

654,19

50,32

75%

1.082,54

51,55

87%

2

2

1

100%

0,00

0,00

3

2

4

75%

689,03

49,22

3

1

4

82%

73,28

2,44

5

0

4

83%

299,24

9,65

0

5

Encerrado

2

10

4

3

2

Não enviado

2

2

4

50%

2

1

4

46%

104,80

8,73

2

1

Não enviado

0,00

0,00

2

3

4

80%

273,93

16,11

2

1

4

94%

2.025,16

144,65

1

1

4

90%

114.677,89

4.778,25

5

0

4

65%

3.904,47

125,95

65%

39,87

7,97

3.852,44

52,06

535,31

15,29

0,00

0,00

1

1

4

64%

0,00

0,00

0

0

1

80%

70,36

7,82

2

4

4

80%

2.343,68

101,90

22

2

4

70%

300,00

0,00

0

1

Não enviado

213,92

9,30

0

0

Não enviado

471,17

29,45
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0

0

2

92%
81%

FUNDAÇÃO ROTÁRIA
REALIZADO
2021-22 US$

1.921,28

REALIZADO
PER CAPITA US$

96,06

RCSP Brooklin Armando de Arruda Pereira

15

17

2

2

0

4

118,69

7,91

RCSP Butantã

34

32

(2)

0

2

Não enviado

408,97

12,03

RCSP Cambuci

14

19

5

5

0

3

293,43

20,96

70%

RCSP Cantareira

9

9

0

1

1

Não enviado

37,40

4,16

RCSP Caxingui

13

13

0

0

0

3

59%

190,69

14,67

RCSP Itaquera

18

17

(1)

0

1

4

80%

228,59

12,70

RCSP Jaçanã

31

37

6

6

0

4

71%

350,23

11,30

RCSP Jaguaré

26

28

2

3

1

5

70%

31,88

1,23

RCSP Jardim das Bandeiras Alto de Pinheiros

29

34

5

8

3

Não enviado

1.489,08

51,35

RCSP Lapa

28

25

(3)

0

3

4

62%

985,82

35,21

RCSP Liberdade

40

39

(1)

3

4

5

64%

2.470,84

61,77

RCSP Mandaqui

16

17

1

2

1

4

79%

1.038,46

64,90

RCSP Moema Índia

8

8

0

0

0

Não enviado

40,47

5,06

RCSP Mooca

14

32

18

18

0

Não enviado

579,13

41,37

RCSP Morumbi

13

13

0

1

1

Não enviado

130,02

10,00

RCSP Noroeste Freguesia do Ó

20

23

3

4

1

3

76%

1.102,51

55,13

RCSP Norte

46

44

(2)

1

3

4

76%

861,64

18,73

RCSP Oeste

11

11

0

1

1

2

40%

0,00

0,00

RCSP Pacaembu Bom Retiro

29

28

(1)

2

3

4

79%

1.052,87

36,31

RCSP Panamby

7

7

0

0

0

Não enviado

11,76

1,68

RCSP Parque Continental

18

20

2

2

0

4

43%

83,68

4,65

RCSP Penha

20

20

0

1

1

3

75%

136,17

6,81

RCSP Pinheiros

17

17

0

2

2

4

79%

1.496,35

88,02

RCSP Pirituba

19

21

2

2

0

4

83%

2.244,35

118,12

RCSP São Mateus

20

23

3

4

1

Não enviado

1.024,28

51,21

RCSP São Miguel Paulista

10

10

0

1

1

2

90%

30,00

3,00

RCSP Sumaré

17

16

(1)

0

1

4

78%

832,85

48,99

3

86%

RCSP Tatuapé

31

27

(4)

0

4

RCSP Tremembé

24

24

0

0

0

RCSP Vila Alpina

34

32

(2)

0

2

4

RCSP Vila Carrão

22

22

0

1

1

RCSP Vila Formosa

15

15

0

0

0

RCSP Vila Guilherme

14

15

1

2

RCSP Vila Maria

39

39

0

RCSP Vila Matilde - Centenário

16

14

(2)

RCSP Vila Medeiros

12

10

RCSP Vila Prudente

13

12

Rotary E-Club do Distrito 4430

13

13

362,98

11,71

996,29

41,51

80%

5.541,11

162,97

3

73%

973,06

84,96

3

81%

318,29

21,22

1

5

90%

1.511,79

107,99

0

0

Não enviado

0

2

4

(2)

0

2

(1)

1

2

0

2

1.271,52

32,60

91%

38,83

2,43

4

80%

55,19

4,60

3

60%

0,00

0,00

2

1

50%

286,51

22,04

Rotary E-Club On line do Distrito 4430

12

13

1

3

2

Não enviado

41,89

3,49

Rotary E-Club Cotia Granja Vianna - Inspiração

19

16

(3)

6

9

3

67%

59,42

0,00

Rotary E-Club Satélite Mogi das Cruzes - Conexão

8

9

1

1

0

4

82%

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

RC Satélite SP Vila Formosa-Regente Feijó

0

10

10

12

2

2

0,00

0,00

100%

Número de associados em 01/07/2021: 1.784
Número de associados em 30/11/2021: 1.866
Doações a Fundação Rotária em 2021-22: US$ 175.788,24
Doações a Fundação Rotária per capita: US$ 7.346,32

-
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RELATÓRIO

NOVOS ASSOCIADOS

RC Arujá - Sul
Daniela Carvalho

O Distrito dá as boas-vindas aos companheiros:

RC Itaquaquecetuba - Pinheirinho
Gilson Pereira Viusat
Emerson Alex de Almeida Araujo

RCSP Jaçanã

RCSP Pirituba

Ricardo Batista Conceição

Denis Braga da Rocha

Sivaldo Souza Nascimento

Marcio Szalma da Silva

RCSP Jardim das Bandeiras -

RC Suzano

RCSP Alto da Mooca

Alto de Pinheiros

Carlos Molteni Neto

Marcelo Vitorino Bezerra

Luciano Lauria Dib

RCSP Alto da Lapa
Marco Aurélio Zanoni Espindula

BAIXA DE ASSOCIADOS
O Distrito lamenta a saída dos seguintes companheiros:
RC Arujá - Sul

RC Pariquera-Açu Imigrantes

RCSP Pacaembu Bom Retiro

Claudia Raquel Durante Sanchez

Sergio Chemite

Amanda Helena Damasceno e Silva

RC São Paulo

RCSP Tatuapé

Antonio Ernesto de Bittencourt Rodrigues

Leandro Caldas de Castro

Eduardo Ucero Sanchez
Rotary E-Club do Distrito 4430

Elisabete da Cruz

Daniel Eggdorne
Rotary E-Club Cotia Granja Viana -

RCSP Aclimação

Marco Antonio Kojoroski

Miguel Saliby Neto

Jair Morandi

RCSP Artur Alvim

RC Satélite SP Vila Formosa - Regente

Adilson Carlos Nabeiro

Feijó

Inspiração
Max Schmal Montes Cavadas Pereira

Wilson Roberto Soares Agostinho

RC Cotia Granja Viana
Gustavo Souza Miguel

RCSP Lapa

Maria Elisa Miguel

Luiz Fernando Neubern

RCSP Vila Guilherme
Kenia Milene Cenizo Galiego

RC Satélite Itaquaquecetuba Pinheirinho

RCSP Liberdade

- Villarejo

Cassio Medeiros de Carvalho

Roberto Xavier Costa
RCSP Norte
RC Mairiporã

Luciano Aparecido Sabbannelli

Maria de Lourdes Coffone Jubram

Fernando Lucio Ferreira

Plinio Tadeu de Andrade Jubram

-
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RELATÓRIO

ROTARACT

ADMISSÃO
EM RI

TOTAL DE
ASSOCIADOS

RAC Alphaville

12/07/2000

8

RAC Barueri- Conexão Castelo Branco

16/04/2019

5

RAC Ferraz de Vasconcelos

29/07/2016

8

RAC Guarulhos

01/09/1992

10

RAC Guarulhos - Aeroporto

23/03/2017

10

RAC Guarulhos - Norte Centenário

23/04/2019

3

RAC Guarulhos - Sul

03/03/2010

11

RAC Guarulhos - Vila Galvao

04/06/1982

23

RAC Itapecerica da Serra

07/08/2012

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

23

RAC São Paulo - Aliança Rio Branco

30/06/2017

6

RAC São Paulo - Espro

05/08/2009

16

RAC Universidade Mackenzie

13/06/1969

39

RAC Suzano

13/01/1900

13

RAC Alto da Mooca

18/06/2019

23

RAC São Paulo - Artur Alvim

28/03/2013

7

RAC São Paulo - Avenida Mateo Bei

23/08/2021

6

RAC Sao Paulo - Avenida Paulista

08/11/1991

11

RAC São Paulo - Barra Funda-FAAP

16/05/2013

4

RAC São Paulo - Brás

28/12/2012

9

RAC São Paulo - Butantã

13/01/2003

9

RAC São Paulo - Cambuci

09/05/2007

8

RACSao Paulo - Liberdade

23/06/1985

4

RACSão Paulo - Mandaqui

22/03/2019

4

RAC São Paulo - Naçoes Unidas

08/10/2003

9

23/11/2010

5

RAC São Paulo - Freguesia do Ó
RAC Sao Paulo - Norte

14/07/2004

5

25/06/2021

23

RAC São Paulo - Pirituba

10/10/2014

11

RAC São Paulo - Tremembé

16/11/2006

4

RAC São Paulo - Vila Carrão

09/05/2008

13

19/06/2012

22

RAC São Paulo - Penha

RAC São Paulo - Nordeste Vila Maria

Número de associados em 30/11/2021: 387
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