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Aconteceu

Seminário das Mulheres
Dia Mundial de Combate à Pólio

Federação das Indústrias
de São Paulo ilumina prédio
em homenagem à data
Entrevista com

Adriano Valente
Coordenador Regional
de Pólio - Região 31

END POLIO NOW

Rotary reaﬁrma seu compromisso
de erradicar a pólio no mundo

AO LEITOR,
COM CARINHO
Outubro é o mês dedicado ao combate à paralisia
infantil, “carro-chefe” do Rotary há um longo tempo. Em 24 de
outubro, Dia Mundial de Combate a Pólio, tivemos a alegria de
ver o prédio da Fiesp - Federação das Indústrias de São Paulo
iluminado em homenagem a este trabalho (veja a fotograﬁa
feita pelo Presidente Ricardo Caiaffa na capa). Nossos
agradecimentos a todos que contribuíram para que esta
ação fosse possível!
O entrevistado do mês é o Coordenador Regional da
Pólio da Região 31, Governador 2019-20 Adriano Valente, do
Distrito 4420. Contou histórias e falou de ações e metas:
“manter a liderança mundial nos registros de ações do Dia
Mundial da Pólio, auxiliar e incentivar um incremento da
cobertura vacinal no país para todas as vacinas e U$ 600 mil
em arrecadação para o Fundo da Pólio”. Vale conferir.
“Nenhuma criança deve sofrer por causa de uma
doença que pode ser prevenida. Se quiser saber como ajudar,
entre em contato com João Alvarenga, companheiro do
Rotary Club de Guarulhos - Sul e coordenador da Pólio no
Distrito. Você sabia que, a cada US$0,60, uma criança estará
protegida? E mais: graças à equiparação de 2:1 da Fundação
Bill e Melinda Gates, cada doação é triplicada? Se queremos
um mundo livre da Pólio, precisamos construí-lo juntos”, disse
o Governador Cesar em mensagem! “Realize e registre os
eventos voltados à erradicação. Supere a meta de
arrecadação de US$ 60 mil dólares. Vamos realizar a
promessa que ﬁzemos à humanidade”, pede o Curador 202123 da Fundação Rotária, Marcelo Haick.
O Presidente de Rotary International Shekhar Mehta
aﬁrma: “juntem-se a mim para sermos bons inquilinos do
nosso planeta, ajudando outras pessoas a melhorar a si mesmas e às suas comunidades. Juntos, podemos Servir para
Transformar Vida”. E o Diretor de Rotary International Júlio
Santisteban declara: “em síntese, uma cultura organizacional
forte, baseada em valores, nos proporciona uma organização
mais vigorosa, tal como a organização humanitária mais
importante que o mundo tem para mudar vidas: o Rotary”.
Cecilia Santos, esposa do Governador e Embaixadora
Assistente Distrital do Programa de Empoderamento de
Meninas, relata que na visita oﬁcial aos clubes, tem falado
sobre o Programa: “as pessoas se identiﬁcam muito e após a
minha fala sempre alguém me procura e relata que conhece
ou já passou por problemas semelhantes e me apoiam muito
para levar em frente este tema tão importante”!
Todas estas mensagens e ainda Teleton, Ryla e artigos
das Comissões Permanentes do PLC - Plano de Liderança
Distrital você encontra por aqui. Boa leitura!
Ligeia Benicia de Almeida Stivanin
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MENSAGENS

Um quarto deste ano 2021-22 já passou. Tenho certeza absoluta de
que vocês estão ajudando o Rotary a crescer mais e fazer mais.
Espero ainda que vocês já tenham colaborado com a iniciativa
Cada Um Traz Um e convidado alguém para fazer parte do Rotary.
Alguma vez vocês reﬂetiram sobre como foram seus primeiros dias
no Rotary? Faço isso com frequência, pois aqueles momentos de
descoberta do poder do servir ﬁzeram de mim quem sou hoje.
Quando entrei para o meu Rotary Club, nossos esforços se
concentravam nas comunidades rurais da Índia, onde as pessoas

“

Um mês perfeito
para reacender
a chama dos

não tinham banheiro, obtinham água para consumo no mesmo

serviços

lago em que tomavam banho e mandavam seus ﬁlhos para salas

humanitários,

de aula ao ar livre, montadas debaixo de árvores. Muitas vezes, a

que têm sido

clínica de saúde mais próxima ﬁcava a quilômetros de distância e os
serviços eram precários. Mas depois que os Rotary Clubs realizaram

gratiﬁcantes ao

alguns projetos humanitários, as aldeias passaram a ter banheiros,

longo da minha

água potável, salas de aula dedicadas à educação infantil e um

vida, e eu sei

aqui dentro me fez olhar além de mim mesmo e abraçar a
humanidade. Ela transformou os serviços humanitários em um estilo
de vida, revelando um princípio fundamental que ainda defendo:
servir é o aluguel que pago pelo espaço que ocupo na Terra. Se sentir

“

centro de saúde nas proximidades. A chama que o Rotary acendeu

que muitos de

vocês sentem o
mesmo xx

a necessidade de reacender a chama dos serviços humanitários em
vocês ou nos seus clubes, o mês de outubro, dedicado à nossa área
de enfoque Desenvolvimento Econômico Comunitário, é perfeito
para isso. Quando nós trabalhamos para melhorar a vida
das pessoas em comunidades carentes, seja com
projetos que ofereçam formação proﬁssional ou
acesso a recursos ﬁnanceiros, estamos ajudando a
construir e a manter o crescimento econômico local.
A necessidade é grande. Juntem-se a mim neste
mês de outubro para sermos bons inquilinos do
nosso planeta, ajudando outras pessoas a melhorar
a si mesmas e às suas comunidades. Juntos,
podemos Servir para Transformar Vidas.

Shekhar Mehta
Presidente 2021-22 do Rotary International
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Este mês tem um signiﬁcado especial para os rotarianos por conta
da celebração do Dia Mundial de Combate à Pólio, em 24 de outubro.
Graças a essa iniciativa, desde a década de 1980 o número de
crianças afetadas pela doença foi reduzido em 99% em todo o
planeta, passando de 350 mil casos anuais em 125 países para
poucos casos em apenas dois países – Afeganistão e Paquistão. Em
2020, tivemos uma importante vitória: a Nigéria, que chegou a ser o
terceiro país endêmico nessa reta ﬁnal de erradicação, foi
certiﬁcada como livre do vírus selvagem da poliomielite, o que
signiﬁcou a vitória contra a doença em todo o continente africano.
Ao decidirmos priorizar essa iniciativa, nós, rotarianos, ﬁzemos uma
promessa à humanidade, o que signiﬁca que nossa jornada em

“

Realize e registre

no site endpolio.org
os eventos
voltados à
erradicação.
Supere a meta de

direção a um mundo sem pólio estará concluída somente quando

arrecadação de

todas as crianças estiverem vacinadas e o planeta for certiﬁcado

US$ 60 mil dólares

como livre dessa terrível e incapacitante doença. Os desaﬁos em
nível global são: 1 - Eliminar o poliovírus selvagem nos atuais países

neste mês. Vamos

endêmicos: Afeganistão e Paquistão; 2 - Vacinar em massa nas

realizar a

regiões com surtos e prevenir casos de pólio derivada da vacina

promessa que

oral; 3 - Imunizar, anualmente, mais de 400 milhões de crianças em

ﬁzemos à

International precisa arrecadar, pelo menos, US$ 50 milhões para o
Fundo Polio Plus. Em nível nacional, a campanha de multivacinação

“

todo o mundo contra a poliomielite; 4 - Anualmente, o Rotary

humanidade xx

aconteceu de 1º a 29 de outubro e meta era alcançar 95% das nossas
crianças vacinadas e ter foco nas cidades com cobertura inferior a
50%. Vamos visitar as autoridades de saúde locais e garantir
condições mínimas para a vacinação, incentivar todos os
Rotary Clubs a implantar o programa Adote um Serviço
de Saúde e realizar campanhas criativas de
conscientização para que as famílias vacinem suas
crianças. Sob a orientação dos coordenadores End
Polio Now, a liderança dos governadores de distrito e
a mobilização de milhares de rotarianos,
rotaractianos e interactianos, precisamos de
motivação e determinação para, mais uma vez,
demonstrarmos nosso compromisso e paixão em
cumprir essa promessa.

Marcelo Haick
Curador 2021-23 da Fundação Rotária

-
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Um dos desaﬁos que enfrentamos no espaço e tempo em que
vivemos como uma geração no Rotary é o de sustentar uma cultura
organizacional forte. Para atingirmos esse objetivo, nossos valores
institucionais constituem um elemento fundamental, que deve ser
compartilhado de forma intensa e abrangente. Quanto mais
associados conhecerem, aceitarem e priorizarem os valores que nos
unem, e quanto mais estiverem compromissados com eles, mais
forte será a nossa cultura organizacional. Isso terá muita inﬂuência
no comportamento de cada integrante do nosso quadro associativo
e criará os espaços necessários para que desenvolvam as suas
capacidades em busca do sucesso da organização. Uma cultura
organizacional forte reduz a rotatividade dos membros e mostra um
acordo sólido em relação a seus objetivos e às prioridades do seu
plano estratégico, alcançando a unanimidade de propósitos. Isso
estabelece a coesão, a lealdade e o compromisso, qualidades que
diminuem a propensão a deixar a organização e, ao mesmo tempo,
empoderam e dão sentido de pertencimento, porque ﬁdelizam os
associados e fortalecem a organização. Em síntese, uma cultura
organizacional forte, baseada em valores, nos proporciona uma
organização mais vigorosa, não somente com capacidade de se
adaptar às mudanças, mas também de libertá-las de sua própria
marca, tal como corresponde à organização humanitária mais
importante que o mundo tem hoje para mudar vidas: o Rotary. Por
isso mesmo, seus valores e princípios são imutáveis.

“

“

Desaﬁo da nossa

geração no Rotary é o de
sustentar uma cultura

organizacional forte xx

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

-
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Enquanto escrevia esta mensagem para vocês, chegava a
comunicação do Rotary International parabenizando nosso Distrito
pela admissão do Rotary Club Satélite de Itaquaquecetuba
Pinheirinho - Villarejo. É o quarto clube de Rotary fundado na gestão,
além de Interact e Rotaract. Estamos hoje com 1860 associados e
ocupamos o 3º lugar do Brasil em crescimento do quadro associativo. Continuo muito motivado e sei que iremos alcançar a minha
meta pessoal de 2050 associados no Distrito, até junho de 2022.
Acredito que, quanto mais associados tivermos - e é importante que
todos estejam engajados -, mais projetos realizaremos e mais
parcerias serão ﬁrmadas. Para resolver problemas reais, é preciso
compromisso, visão e pessoas que entrem em ação. Estou muito feliz
em conhecer, durante as visitas oﬁciais, cada Clube e todas as maravilhosas ações que vem sendo realizadas. Com projetos em diversas áreas, como alfabetização, paz, saúde, recursos hídricos e, agora, empoderamento de meninas, estamos realmente transformando vidas na nossa comunidade. Não poderia deixar de mencio-

“

Se queremos um
mundo livre da

Pólio - e também,

por que não dizer,
melhor, mais
humano e

nar a gratidão e o orgulho que sinto da minha parceira de vida e de

igualitário -,

Rotary, Cecilia. Essa doce mulher abraçou a causa, encarou a missão

precisamos

esta é a nossa missão: servir ao próximo. Com dedicação, energia e
inteligência, nossos associados ajudam a humanidade há 116 anos.
O esforço pela erradicação da pólio é um exemplo disso. Desde 1985,

“

e está fazendo grande diferença transformando vidas também. E

construí-lo todos
juntos X

o Rotary trabalha para eliminar esta doença no mundo e conseguiu,
com a ajuda de parceiros, reduzir 99,9% dos casos. Falta pouco para
eliminar por completo! Somente dois países continuam reportando
casos do vírus selvagem e podemos reduzir este número a 0. No Dia
Mundial de Combate à Pólio, em 24 de outubro, reforçamos esse
compromisso. Nenhuma criança deve sofrer por causa de
uma doença que pode ser prevenida. Se quiser saber
como ajudar, entre em contato com João Alvarenga,
companheiro do RC Guarulhos - Sul e coordenador
da Pólio no Distrito. Você sabia que, a cada US$ 0,60,
uma criança estará protegida? E mais: graças à
equiparação de 2:1 da Fundação Bill e Melinda Gates,
cada doação é triplicada? Se queremos um mundo
livre da Pólio - e também, por que não dizer, melhor,
mais humano e igualitário -, precisamos construí-lo
juntos! No Rotary, entendemos que o cultivo de uma
cultura diversiﬁcada, equitativa e inclusiva é essencial para
concretizar nossa visão de um mundo onde as pessoas se unem e
entram em ação para causar mudanças duradouras em si mesmas,
nas suas comunidades e no mundo todo. Não se esqueçam disso!

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

MENSAGENS
A frase ao lado foi dita por Leila Navarro, na palestra de encerramento
do 1º Seminário de Mulheres do Distrito 4563, e me tocou profundamente. Ela traduziu exatamente meu mantra: viver a vida com
vibração e fé. E é assim que venho tocando todas as ações da gestão,
ao lado do Governador Cesar. Realizar o Seminário da Mulher foi, sem
dúvida, o ponto alto. Foi muito prazeroso e gratiﬁcante organizar um
evento com foco em Ser Mulher e Bem Mulher. A mulher enquanto ser
humano, com todas suas características (físicas, emocionais e
comportamentais) e, além disso, ser um diferencial em várias áreas
da sociedade. Não tenho palavras para descrever toda a minha
vos. Foi realmente um marco no nosso Distrito, dando espaço e voz

Viver vale a

pena. Só não
vale viver sem
vibrar nem

“

“

emoção em ver este “ﬁlho” nascer e receber tantos feedback positi-

deixar de ter fé

(Leila Navarro)

para as mulheres, falando sobre qualidade de vida, autoestima e,
claro, empoderamento. Na Assembleia Internacional, quando o
Presidente Shekkar Metha comentou sobre o Programa Empoderamento de Meninas, confesso que, a princípio, não captamos muito
bem. Fomos pesquisar sobre o assunto e aí entendemos a relevância
desse programa, porque: todos os anos, 26 mil partos são realizados
em meninas com idade entre 10 a 14 anos; das adolescentes fora da
escola, 29,6% são mães; 1 em cada 4 meninas falta à escola por não
poder comprar absorvente; 6 abortos por dia são registrados em
meninas entre 10 a 14 anos; meninas são mais do que o dobro de
meninos entre jovens fora da escola e sem atividade remunerada.
Em cada região do globo, um aspecto diferente se destaca:
preferência por ﬁlhos homens em determinada cultura, casamento
precoce, gravidez na adolescência, exploração, abuso, escassez de
produto de higiene pessoal, sobretudo voltados a menstruação,
escassez de acesso a informação sobre métodos contraceptivos, má nutrição, obesidade e distúrbios alimentares. Na visita oﬁcial nos clubes, o César tem me permitido falar na tribuna sobre o programa e as pessoas
se identiﬁcam muito, e após a minha fala sempre
alguém me procura e relata que conhece ou já passou por problemas semelhantes e me apoiam muito
para levar em frente esse tema tão importante.
Abraçamos esta causa e vamos continuar lutando por
ela. A realização deste Seminário foi o primeiro passo de
uma longa estrada de ações. Espero poder contar com
vocês nesta caminhada!

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

-
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“

Por Ligeia Stivanin

Adriano Valente é médico, especializado em Medicina Nuclear. Casado
com Alice Valente e pai de Lucca (23) e Carolina (20). É associado ao
Rotary Club de Santo André, onde tomou posse em 2002 apadrinhado
pelo seu pai, rotariano havia mais de 30 anos. Na gestão 2008-09, foi
protocolo e presidente da Comissão de Pólio do Distrito 4420. No ano
seguinte, assumiu a presidência do seu Clube. Em 2010-11, foi
Governador Assistente e, em 2019-20, Governador do Distrito 4420. Além
do Rotary, foi presidente da Casa Ronald McDonalds do ABC e exerce,
atualmente, os cargos de Curador da Casa da Esperança de Santo
André, Diretor Médico da Casa da Esperança do ABC e Conselheiro da
APAE de Santo André. É o atual Coordenador Regional de Pólio - Região
31 e, para ele, erradicar a doença é, além de uma ação acordada entre
o Rotary e a humanidade, o melhor investimento que seu dinheiro pode
fazer caso você queira fazer uma ação humanitária.

-
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O que o Rotary signiﬁca para você?

busca de metas nacionais para a causa. Neste

Minha história com o Rotary vem de muito cedo.

ponto é que eu acredito que algo precisa ser

Frequentava os eventos, as ações e, principal-

acrescentado. O Coordenador deveria ter

mente, a socialização com os amigos dos meus

também uma posição gestora, de montagem de

pais e os ﬁlhos deles, que se tornaram meus

equipe, deﬁnição de atividades conjuntas e

amigos. Uma enorme coincidência ocorreu

integradas na busca de um maior engajamento

quando, no ﬁnal da minha formação como

interno e seus reﬂexos em resultados externos.

especialista em Medicina Nuclear, conheci a Alice
e o pai dela havia sido Governador do Distrito

Quais são os planos?

4480, no início dos anos 80. Quando fui apresentar

Fortalecimento e aprimoramento do corpo de

minha então namorada para meus pais isso fez
parte. “Pai, os pais
da Alice também
são do Rotary e já
foram até Governadores”, para mim,
naquele momento,
era uma grande
credencial. Minha
ação no Rotary foi gradual, de dentro para fora do
clube, sempre analisando o que poderia
acrescentar. Atualmente, o Rotary toma uma
importante parte do meu dia, dos meus pensamentos e do meu envolvimento e, cada vez mais,
percebo que precisamos mudar mais e muito, e
isso me motiva e me desaﬁa. No Rotary, hoje, tenho
uma enorme parte dos meus amigos, de pessoas
que admiro e de valores que prezo e desejo que

Coordenadores Distritais da Pólio. Deﬁnição de
uma estrutura nacional, apoiada por todos os
Distritos, com objetivos sinérgicos, desde que
simples, aplicável, replicável e que traga melhores
resultados. Difusão da necessidade de planejamento das ações para a Pólio por todos os clubes
e distritos, para que cada um, individualmente,
possa avaliar os pontos que devem ser melhorados ou que podem ser esquecidos.
E as metas?
Manter a liderança mundial nos registros de ações
do Dia Mundial da Pólio, auxiliar e incentivar um
incremento da cobertura vacinal no país para
todas as vacinas, incluindo a da pólio, e U$ 600 mil
em arrecadação para o Fundo da Pólio, incluindo
doações distritais (FDUC) e pessoais.

sejam, cada vez mais, difundidos e incorporados.
O que representa ser coordenador da campanha
Elimine a Polio Agora (EPNC)?
Pessoalmente, um grande orgulho ter recebido o
convite para esse cargo, analisei a possibilidade
de focar meus esforços em uma ação cujos
resultados são mensuráveis e que tinham grande
possibilidade de mudanças: mudança na matriz
de arrecadação, conscientização interna, advocacia junto a gestores públicos responsáveis,
entre outros. As principais atuações dos coordenadores é o incentivo e organização de ações e

-
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Por que devemos doar para a pólio?
Há duas grandes justiﬁcativas. Porque é uma
ação acordada entre o Rotary e a humanidade e
que traz um lado emotivo e sentimental profundo
em todos nós e... Porque é o melhor investimento
que seu dinheiro pode fazer, caso você queira
fazer uma ação humanitária. No Rotary, seu
dinheiro não é uma doação simples e, sim, um

tando infraestrutura deixada pelo combate à

investimento muitas vezes multiplicado antes de

pólio, como, por exemplo, rede de logística,

chegar ao destino ﬁnal. Desconheço alguma

pesquisa e difusão de conhecimentos.

doação que seja multiplicada por 4,5 vezes antes
de ser entregue. Pela lógica, é o melhor
investimento social que seu dinheiro pode fazer.

E o futuro do Rotary?
Passará, inevitavelmente, em uma reestruturação da ação do rotariano, que deverá ser além

Como estamos hoje nesta luta?

de muito voluntariosa, como sempre, mas tam-

Temos duas grandes batalhas. A luta contra o

bém acrescida de planejamentos que tragam

vírus selvagem, estamos vencendo. Neste ano,

mais eﬁciência, resolutividade e impacto das

tivemos apenas 2 casos de contaminação no

suas ações. Devemos ampliar e investir em pro-

Paquistão e Afeganistão, sendo que o último foi

cessos mais eﬁcientes e eﬁcazes de formação do

em ﬁnal de janeiro. Porém, ainda temos a

nosso exército, isso trará um Rotary mais efetivo

presença de vírus em amostras do meio am-

e impactante e, como efeito, ainda ajudará

biente, o que reforça a necessidade de ampliar a

muitos dos nossos companheiros a aprenderem

vacinação e a proteção. Precisamos ainda

mecanismos úteis para sua vida proﬁssional.

reforçar a cobertura vacinal para proteger as

Neste formato, nós não só utilizaremos as

crianças da presença do vírus eliminado pelas

experiências e conhecimentos de todos, mas

crianças vacinadas. Neste quesito, são

prepararemos todos ainda mais e melhor.

necessárias muitas ações como Campanhas de

Nossas ações serão mais resolutivas e ainda

Vacinação em massa na África, Ásia e Oriente

retornarão em conhecimento, como recom-

Médio. Por ﬁm, continuar o incentivo às pesquisas

pensa a todos os rotarianos envolvidos. Precisa-

e a substituição de modelos de vacinas mais

mos focar nesse mecanismo de ganha-ganha e

estáveis, evitando novas cepas.

o Rotary, para muitos, começará a fazer mais
sentido.

Qual será nosso próximo grande desaﬁo?
anos de combate à Pólio, desenvolvimento de
estratégias integradas, interação com grandes
instituições, trabalho com muito diversidade de
competências e, provavelmente, o próximo
desaﬁo do Rotary nascerá de algo a um passo
bem largo para frente de como e de que maneira
as coisas deverão ser feitas, inclusive aprovei-

-

10 -

“

O Rotary desempenha, com

“

É difícil prever, mas aprendemos muito com os

muita eﬁciência a difusão de

valores, cada vez mais raros,
mas muito importantes

EM DESTAQUE

EM OUTUBRO, DIVERSAS
AÇÕES REFERENTES A PÓLIO
FORAM REALIZADAS

Ÿ

Incentivo à adoção de postos de
vacinação pelos clubes, para
disponibilizar os Rotarys e os
rotarianos como agentes de
ampliação da cobertura vacinal;

Ÿ

Campanha de arrecadação: neste
ano foi introduzida a PolioPLus
Society, um compromisso de
U$100 anuais, até a erradicação
mundial da pólio;

Ÿ

Incentivo aos Distritos para
destinarem uma pequena parcela
do FDUC - Fundo Distrital de
Utilização Controlada para o

TELEPOLIO

Fundo da Pólio.

O evento aconteceu no dia 16 de outubro e foi transmitido
via YouTube. Michel Teló foi o apresentador do evento. O
cantor é ﬁlho de rotarianos e deu o ar de sua graça pelo
segundo ano neste evento, emprestando todo seu carisma
e se juntando ao Rotary pelo ﬁm da paralisia infantil no
mundo! Assistindo o vídeo, usando o QR Code abaixo, terá a
oportunidade de:
Ÿ

Ÿ

Aprender com três médicos, renoma-

No dia 24 de outubro, o Rotary

dos internacionalmente, que partici-

transmitiu a Atualização Global

param do painel técnico.

do Dia Mundial de Combate à

Se emocionar com os depoimentos

Pólio. O tema deste ano foi

dos sobreviventes da pólio, Boris Casoy
e do atleta paralímpico Parré.
Ÿ

Se encantar com a participação de celebridades e
medalhistas olímpicos.

Ÿ

Conﬁrmar a importância que as nossas autoridades
rotárias nacionais e internacionais dão ao programa da
Pólio, incluindo o PRI Shekhar Mehta e PE Jennifer Jones.

Ÿ

Ver o envolvimento da juventude .

Ÿ

Se emocionar com o Coral Canarinhos de Petrópolis.

Ÿ

E mais importante: colaborar com a causa!

Cumprindo Nossa Promessa de
Um Mundo Livre da Pólio e
mostrou como o investimento
contínuo do Rotary e da comunidade global de saúde é
essencial para proteger nosso
progresso.

Assista à
transmissão

-
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ROTARY EM AÇÃO

APOIO A CAMPANHA END POLIO NOW
Clubes se organizaram para divulgar a campanha na comunidade
e adotaram postos de vacinação. Conﬁra algumas imagens!

-
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ACONTECEU

TELETON
Teleton chegou à 24ª edição com o objetivo de arrecadar recursos para o trabalho da
AACD e divulgar a causa da pessoa com
deﬁciência física. Em 2021, a campanha teve
como meta arrecadar R$ 30 milhões e o
Distrito, como nos demais anos, fez sua
parte, doando R$ 10 mil para a causa.

SEMINÁRIO DE CERTIFICAÇÃO
DO DISTRITO 4563
Em 28 de setembro, pela plataforma
zoom, foi realizado o Seminário de
Certiﬁcação para o Intercâmbio de Jovens
do Distrito 4563, organizado pelo chairperson
Paraguassu T. Lopes e Comissão Distrital do
Intercâmbio de Jovens e Treinamento de
Proteção aos Jovens, através da
chairwomen Governadora Ligeia Stivanin.
Na programação, talk show com Paraguassu T. Lopes, comandado por Ligeia
Stivanin, além de salas temáticas: Outbound,
com Carmen Curcio; Inbound, com Lina
Shimizu; Certiﬁcação, com Marcos Massoni;
Proteção ao Jovem, com Daiane Antiório;
Media Training, com Juliana Machado.
O evento foi destinado aos governadores atual, eleito e indicado, presidentes,
governadores assistentes, conselheiros dos
jovens, oﬁciais de intercâmbio, equipe
distrital de Intercâmbio de jovens e rotarianos interessados no programa do RYE Rotary Youth Exchange 4563, conforme
determinação do Rotary International.

Post de agradecimento ao Distrito 4563
feito pela AACD nas redes sociais

-
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ACONTECEU

SER MULHER E
BEM MULHER
por Cecilia Keico Suyama Santos
Cônjuge do Governador 2021-22 do Distrito 4563
Em 23 de outubro, foi realizado o 1º Seminário

o presente e o futuro da mulher sábia“, declarou. A

de Mulheres do Distrito 4563 – Ser Mulher e Bem

mulher sábia teme a Deus e não depende das

Mulher, pela plataforma zoom e sob a condução da

atitudes dos outros para agir corretamente.

Instrutora Distrital 2021-22 Vera Leardini.

Terminou, citando o Provérbio 31:30: “a beleza é

O evento teve início com as considerações do
Governador Augusto Cesar dos Santos, que cumpri-

enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher
que teme ao Senhor será elogiada”.

mentou e agradeceu a todos os presentes pelo

Em seguida, a Companheira do RCSP Barra

apoio e participação e também a sua esposa Cecilia

Funda Indaia Militão falou sobre Inclusão, Diversi-

por aceitar a missão de organizar o evento, focado

dade e Equidade. “Inclusão é ato ou efeito de incluir-

em mulheres e no Empoderamento de Meninas. Com

se; introdução de uma coisa em outra, de um

a palavra, Cecilia falou da importância deste pro-

indivíduo em um grupo. Diversidade: qualidade da-

grama, justiﬁcando com alguns dados alarmantes

quilo que é diverso. Conjunto que apresenta carac-

que mostram a disparidade entre meninos e meni-

terísticas variadas; multiplicidade. Equidade: consi-

nas, homens e mulheres. Em seguida, a Governadora

deração em relação ao direito de cada um indepen-

Ligeia foi convidada a falar. Ela mencionou a

dentemente da lei positiva, levando em conta o que

necessidade dos Clubes cadastrarem seus projetos

se considera justo. Integridade quanto ao proceder,

no Showcase e preencherem o Google Forms.

opinar, julgar, equanimidade, igualdade, imparcia-

A seguir, Vera Leardini pediu para que Debora

lidade, justiça, retidão”, comentou. Indaia resumiu:

Pierreti falasse sobre o Instituto Amor em Mechas,

diversidade é chamar para a festa, inclusão é

que doa perucas para mulheres em tratamento

convidar para dançar. E como promover a equidade

quimioterápico ou com alopecia. Ela aﬁrmou que

de gênero no mercado de trabalho? “Através da

acredita que o chamado Kit do Amor empodera

valorização das mulheres pelas suas competências

quem o recebe para enfrentar o tratamento e não à

proﬁssionais, criação de grupos de aﬁnida-

toa o slogan é transformando vidas.

de/diversidade, acompanhar de perto e cobrar

Dando continuidade ao seminário, passou a

ações do poder legislativo e promover salários mais

palavra a Shie Odaira que trouxe o tema Mulher que

igualitários”, respondeu. E encerrou com a seguinte

ediﬁca a casa. Ela começou falando que a sabedoria

aﬁrmação: “a educação é a

ajuda a tomar boas decisões. E o que é ter sabe-

arma mais poderosa para

doria? Ser pudente, ter razão e inteligência. A mulher

mudar o mundo”.

sábia ediﬁca sua casa em uma base ﬁrme como
rocha, onde as tempestades da vida não
conseguem derrubá-la. “O triste passado não dirige

-
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Assista ao Seminário,
clicando no QR Code ao lado

ACONTECEU

Na sequência, Priscila Amato Morrell falou sobre A
Inﬂuência da Autoestima em Nossa Vida. Antes de qualquer
coisa, disse ela, é importante que saibamos o que signiﬁca
autoestima: “resumindo, é o ato de cuidar de si e ela estar
alta ou baixa depende do seu próprio julgamento”. Ela trouxe
algumas palavras para tentar explicar: autoconhecimento,
auto aceitação, autoconﬁança, auto respeito e autocuidado.
Todas iniciadas por auto, que se refere a si mesmo. “Com
essas palavras, vem o 'se conhecer', conhecer seus limites,
vontades e desejos... Você tirou um tempo para se conhecer
melhor? Aceitar-se, aceitar suas imperfeições, gostar de si,
perceber que é único; sua conﬁança está bastante
relacionada ao acreditar em si, acredite que é capaz e que
você pode, assim como pode errar e acertar, tudo faz parte;
respeite seus limites e suas vontades, você tem direito de têlos, assim como qualquer outra pessoa; cuide-se, se agrade,
faça coisas que te fazem bem e te fazem feliz. Seja sua
prioridade na sua vida, fortaleça seu interior que todo o resto
ﬁca mais fácil e leve”, ensinou Patricia.
Finalizando o 1º Seminário de Mulheres do Distrito
4563 - Ser Mulher e Bem Mulher, Leila Navarro - autora de
Talento para ser feliz e Virar o Jogo e única mulher na
categoria palestrante indicada cinco vezes entre os cinco
mais lembrados proﬁssionais no Prêmio Top of Mind RH, o
Oscar do RH - nos brindou com seus conhecimentos.
Traduziu, de forma prática e direta, as condições para uma
mulher ser bem-sucedida. Contando-nos sua história,
mostrou como virar o jogo na vida pessoal e proﬁssional,
como dar a volta por cima e conquistar seus ideais, como
desenvolver a autoconﬁança e tornar-se melhor em todos
os níveis de relacionamentos e como ser feliz, fazer o outro
feliz e gerar benefícios nos seus relacionamentos. “Faça do
desaﬁo, sua energia. Aprenda a virar o jogo e ser feliz, muito
feliz”, ressaltou. Disse que é importante descobrir qual o seu
sentido de vida e encontrar o seu norte, compreender que
tudo tem um preço e vale pagar por ele e entender que
ninguém faz nada sozinho. Por ﬁm, aﬁrmou que é importante
saber o que você quer e querer o que realmente quer.

-
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COMISSÃO

ADMINISTRAÇÃO

É o documento que tem por objetivo regular
direitos e obrigações internos e externos de
uma organização. Primeiramente, para o
reconhecimento formal da existência da

Estatuto Social

associação, é necessária uma elaboração
objetiva e personalizada do estatuto social. Esse
documento é, em outras palavras, a “certidão
de nascimento”. Conforme o artigo 54 do
Código Civil, devem constar nele as disposições
gerais de sua organização, tais como ﬁns, sede,
organograma e recursos, por exemplo. Assim, o
estatuto social identiﬁca as características e
regras fundamentais da organização, devendo
ser sempre respeitado pelos associados. Após o

Os itens principais que deverão

processo de elaboração desse primeiro

constar do Estatuto são:

documento, ele deve ser levado ao cartório

• Deﬁnições e cargos que comporão o
clube;

• Nome do clube;

para registro. Nessa situação, é necessário
veriﬁcar se todas as informações que constam
no documento estão completas e corretas.
Aﬁnal, o registro em cartório demanda gastos e

• Propósitos do clube;

tempo, o que inviabiliza alterações frequentes

• Localidade do clube;

desse documento. No site do Rotary

• Descrição do Objetivo do Rotary;

International, tem o Estatuto prescrito para

• Descrição das Cinco Avenidas de
Serviços;

• Descrição e detalhamento das
Reuniões Ordinárias do clube e da
Diretoria;

• Assembleias que o clube deverá
realizar;

• Descrição do Quadro Associativo,
composição e tipos;

• Regras de Comparecimento;

Rotary Club, cuja versão está de acordo com
último Conselho de Legislação realizado em
2019. Os Clubes de Rotary devem estar com seu
Estatuto Social atualizado e devidamente
registrado em Cartório, sem o qual não poderão
ter conta em banco em nome do mesmo, onde
serão depositados os recursos que o Clube
receberá do Distrito e da Fundação Rotária,
quando e se tiverem seus projetos devida e
respectivamente aprovados.

• Diretoria, dirigentes e comissões,
descrição e regra de eleição;

• Cotas a serem pagas;
• Revistas rotárias e obrigatoriedade
da assinatura;

• Existência de Regimento Interno.

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

COMISSÃO

DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO
DO QUADRO ASSOCIATIVO
Os Rotary Clubs do nosso Distrito, por seu

ainda, com a fundação de novos clubes como

quadro associativo, continuam demonstrando

aconteceu neste mês, por exemplo, com o Rotary

seu valor ao se manterem conectados com o(a)s

Club Satélite de Itaquaquecetuba - Vilarejo e com

associado(a)s e atenderem às nossas necessid-

o Rotaract Club de São Paulo - Aclimação,

ades para poder melhor acolher a comunidade.

patrocinado pelo Rotary Club de São Paulo -

Desde o início da pandemia, fomos

Aclimação. Aos novo(a)s Companheiro(a)s,

instados a encontrar novas maneiras de fazer o

admitidos neste mês de outubro, em nome da

Rotary acontecer, de motivar e integrar os

Comissão Distrital do DQA e do Distrito 4563, dou

Companheiro(a)s. Enﬁm, fomos provocados,

nossas boas-vindas à família Rotary.

para não dizer obrigados, a sair da zona de

Aqui é oportuno trazer um pensamento de

conforto e buscar soluções para o desaﬁo que se

Santo Agostinho ao alertar que “ninguém ama o

apresentou para toda humanidade. Nesse

que não conhece”. Nesse sentido, lembro da

sentido, engajamos o(a)s Companheiro(a)s e,

importância da capacitação constante dos

mais ainda, trouxemos novas lideranças para os

atuais, novos e futuros associados, facilitado pela

Clube, pois que, ainda que virtualmente, nos

ferramenta disponível em My Rotary/ Central de

conectamos com associado(a)s em potencial.

Aprendizado, para que cada Clube siga colocan-

Dentro de um projeto trienal para o

do em prática os ideais de Paul Harris.

Desenvolvimento do Quadro Associativo, apesar

Será assim que, juntos, seguiremos unindo

dos desaﬁos do enfrentamento da pandemia,

líderes, trocando ideais e entrando em ação na

nosso Distrito, por seus Clubes e, sobretudo,

promoção do servir, ajudando na construção de

pelo(a)s Rotariano(a)s, estabilizou, engajou o

mundo mais justo e perfeito.

quadro associativo e agora caminha de modo
seguro para o seu desenvolvimento.
Veriﬁcamos isso com as inúmeras posses
que estão sendo realizadas em diversos clubes e,

Como o Rotary Somos Nós, vamos seguir
em frente, demonstrando a união e a força do
Distrito 4563, simplesmente porque em Rotary
Servimos para Transformar Vidas!

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

-
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COMISSÃO

FUNDAÇÃO ROTÁRIA
SEGURO SOLIDÁRIO
É uma parceria ﬁrmada com as seguradoras Porto Seguro, Itaú e
Azul, que oferece aos rotarianos uma oportunidade de contribuírem
com projetos sociais sem gastos adicionais. Parte do prêmio líquido
das apólices de seguros de rotarianos e seus familiares, junto a estas
seguradoras, é doada à ABTRF, sem qualquer acréscimo de valor para o
segurado ou corretor.
O programa abrange seguros de rotarianos (inclusive
honorários) e rotaractianos, assim como de seus cônjuges, ﬁlhos(as),
genros, noras, pais, mães e sogros(as), das seguintes modalidades:

Ÿ

Seguros de automóveis das seguradoras Porto Seguro, Azul e Itaú
(doação de 5% do prêmio líquido)

Ÿ

Seguros de vida da seguradora Porto Seguro (doação de 5% do
prêmio líquido)

Ÿ

Seguros residenciais das seguradoras Porto Seguro e Itaú (doação
de 3% do prêmio líquido)

Ÿ

Assim, além de contar com os benefícios que esses seguros
oferecem, você contribui com a arrecadação do seu Rotary Club e com
a expansão dos projetos, sem qualquer custo adicional. E também
poderá compensar o compromisso ﬁrmado com a Governadoria nesta
gestão de U$ 150 per capita por associado para a Fundação Rotária.
Para que a contribuição seja realizada pela seguradora, basta
informar os dados do segurado e da sua apólice, por meio do
formulário eletrônico disponível em www.abtrf.org.br/seguro
Link de cadastramento/ Alteração de responsável
no clube da informação dos CPFs
www.maiscpfmaisprojetos.com.br

José Luiz Scatolini
Comissão Distrital de Fundação Rotária
Sub-Comissão ABTRF Seguro Solidário
-
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COMISSÃO

IMAGEM PÚBLICA
Vamos iniciar com um pensamento
de Breno da Silva Leal, pós-graduado
em Assessoria de Comunicação e
Marketing, que diz: “os momentos de
crise diante da opinião pública, por

EM CASOS DE CRISE
•

exemplo, exigem uma posição dos

Convoque uma equipe de gerenciamento de

envolvidos. Nessas situações, quando

crises formada pelo governador, coordenador

geralmente um clima de tensão está

de imagem pública do Rotary, presidente do

no ar, saber se expressar de forma

Rotary Club e da Comissão de Imagem Pública.

precisa evita maiores problemas de

•

Analise todos os fatos.

•

Ofereça brieﬁngs aos membros da equipe nos

imagem diante da opinião pública e
impede uma maior fragilização na

momentos oportunos.

credibilidade da instituição”. O Rotary

•

Escolha alguém para ser o porta-voz.

•

Peça aos rotarianos que encaminhem todas as

International lançou uma diretriz para
ajudar aos Clubes nestas situações. O

perguntas da mídia ao porta-voz.
•

documento COMO LIDAR COM A MÍDIA

Prepare uma declaração que aﬁrme com

EM SITUAÇÕES DE CRISE está

precisão os fatos, transmitindo as informações

disponível no BrandCenter e

no tom apropriado.
•

pontuamos aqui os principais itens.

Elabore mensagens-chave para transmitir o
posicionamento do Rotary.

•

Entre em contato com o Departamento de

CRIE MENSAGENS-CHAVE, PARECIDAS COM

Relações com a Mídia no RI, caso haja o potencial

OS EXEMPLOS A SEGUIR:

de interesse da mídia nacional/ internacional.

•

O Rotary assume um compromisso com a
segurança de todos aqueles que participam dos nossos programas.

Uma entrevista com a mídia representa uma

•

O Rotary encara com seriedade cada
alegação de comportamento inadequa-

oportunidade de transmitir fatos e o

do ou abuso, proibindo imediatamente

posicionamento do Rotary. Seja sempre

qualquer tipo de contato entre a vítima e a

honesto e franco. Não encubra a situação nem

pessoa em questão.

dê desculpas. Prepare uma declaração
expressando o posicionamento do Rotary. Para
este ﬁm, forneça fatos sobre a situação em

•

O Rotary coopera plenamente com as autoridades que investigam as alegações.

questão; seja aberto e sincero; seja simpático e
demonstre preocupação; faça um esboço das
ações e qual o acompanhamento será usado.

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

JUVENTUDE
RYLA - Rotary Youth
Leadership Awards
Caros rotarianos do Distrito 4563, estamos

de segurança sanitária e com autorização formal

aqui, mais uma vez, para falar com vocês sobre a

de todos os pais dos jovens participantes e ainda

Juventude do nosso Distrito e, nesta edição,

em cumprimento às responsabilidades da

convidamos o Rotariano e Presidente da

Proteção ao Jovem, onde o Rotary International

Comissão Distrital do RYLA Fauze Abdul Kalek, do

está comprometido a desenvolver e cultivar um

Rotary Club de São Paulo - Pirituba.

ambiente que seja o mais seguro possível para

O programa RYLA - Prêmio Rotário de

todos os participantes de atividades rotárias.

Liderança Juvenil - oferece a pessoas de 14 a 30

Quem participou do RYLA não esquece,

anos de idade oportunidades de desenvolver

sendo o jovem ou o rotariano, podem acreditar!

habilidades e aprender sobre os valores do Rotary

Então, companheiros, vale lembrar que somos 92

de prestação de serviços, altos padrões éticos e

clubes de Rotary no Distrito, divididos em 21

promoção da paz.

grupos, que tem ainda 31 Rotaract Clubes e 14 de

Mesmo diante de todas as diﬁculdades

Interact Clubes, jovens que estão pedindo

que o mundo viveu durante a pandemia, a equipe

passagem e estão crescendo. Vamos unir as

distrital do RYLA manteve acesa a chama do

forças e que possamos despertar o interesse dos

servir, promovendo as atividades de modo virtual,

jovens em participar da nossa organização,

que claro, difere muito do modo presencial, a

também através do RYLA. Unam os grupos do

participação acaba sendo menor, mas não

nosso Distrito, selecionem os jovens e convoquem

menos importante, pois o intuito de colaborar

a Equipe Distrital, que está preparada para dar

com o crescimento da nossa juventude foi

todo suporte para os Clubes e dispostos a

sempre o foco desta equipe.

conhecer e trocar experiências. Somos todos

Tivemos, recentemente, o primeiro RYLA do

4563 e, como resultado deste envolvimento,

Distrito 4563 de forma presencial, com toda

possamos todos nos sentirmos realizados e

responsabilidade, cumprindo todos os requisitos

felizes em poder transformar vidas.

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

RYLA PRESENCIAL
ESTÁ DE VOLTA
por Fauze Abdul Khalek
Coordenador da Comissão Distrital
do Projeto RYLA 2021-22
No dia 09 de outubro, retomamos o projeto RYLA de
forma 100% presencial, realizado no PAC – Projeto Amigo das
Crianças - Pirituba, organizado em conjunto com o RCSP
Pirituba e seguindo todos os protocolos de segurança.
Realizamos dinâmicas e atividades em grupo , além
de palestras. Os 34 jovens presentes tiveram oportunidade
de desenvolver habilidades de liderança e adquirir
conhecimentos. Trabalhamos a autoconﬁança, valores do
Rotary e o crescimento pessoal dos participantes.
“O Ryla é sensacional. Muito transformador. Eles
amaram! Estão eufóricos nos grupos de alunos” e “Toda
equipe está de parabéns. Muito amor, carinho e dedicação
envolvidos na produção desse treinamento. Gratidão!”
foram alguns feedback enviados pela coordenação do PAC
para a equipe do RYLA.
Este projeto é uma das maiores oportunidades em
servir a comunidade por meio do aprimoramento da
liderança dos jovens. E nós convidamos os Clubes de Rotary
que desejarem enviar jovens para participarem do RYLA
nessa gestão, que o façam mediante contato com nossa
Comissão. Importante veriﬁcar a faixa etária de cada Projeto.
O objetivo da nossa Comissão Distrital é contribuir no
que for necessário para a realização do projeto, acreditando
que a troca de experiências é fundamental para o sucesso
do programa junto aos seus clubes.
Aproveitem esta oportunidade e façam parcerias
com escolas da sua região. Envolvam seus companheiros
nesta atividade, pois o resultado é gratiﬁcante. Vamos dar
continuidade ao sucesso que é o RYLA em nosso distrito e,
para tanto, contamos com o seu empenho pessoal em ter o
seu clube como um destaque neste evento.

-

21 -

COMISSÃO

PROJETOS HUMANITÁRIOS

-

Prezados rotarianos, rotaractianos,

planejando realizar em março de 2022, quando os

interactianos, membros do Rotakids, membros

Rotary Clubs apresentarão as ações realizadas

das Casas da Amizade, é com muita alegria que

neste ano rotário nas áreas de Saúde, Meio

comunicamos as ações realizadas em nosso

Ambiente e Educacional. E devido a estas ações, o

Distrito 4563 que movimentam nossas comuni-

Desenvolvimento do Quadro Associativo tem

dades e unem nossa grande família rotária.

tudo para apresentar bons resultados, os clubes

Nossa Comissão Distrital de Projetos

terão muito material para aumentar sua Imagem

Humanitários - que abriga Serviços à Comuni-

Pública e, pelas ações realizadas, teremos mais

dade, Serviços Proﬁssionais, Serviços Internacio-

condições de arrecadação de recursos para a

nais e NRDC - continua seus trabalhos de oferecer

Fundação Rotária.

aos clubes toda a retaguarda necessária para

No dia 03 de novembro, realizaremos o

que as respectivas comunidades possam ser

Seminário Distrital de Projetos Humanitários -

transformadas para melhor, seguindo o lema do

Foco Educacional, quando a Comissão Distrital de

ano Servir para transformar vidas.

Projetos Educacionais apresentará algumas

Estamos no quarto mês deste ano rotário,

ideias de ações que podem ser realizadas nas

mas já temos muito a registrar sobre as diversas

escolas afetivamente adotadas pelos Rotary

ações realizadas pelos nossos clubes e teremos

Clubs e que proporcionarão material para ser

muito a contar em nosso Show Case que estamos

exposto no Show Case.
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COMISSÃO
A Comissão Distrital de Serviços à Comunidade,
presidida pela Governadora Dóris Pestana, continua
ﬁrme em suas atividades, comissão essa composta
por três comissões sendo, de Apoio ao Meio Ambiente,
de Saúde e de Projetos Educacionais, conforme segue:
A Presidente da Comissão Distrital de Projetos de
Apoio ao Meio Ambiente, companheira Silvia Cabriotti
Mastrorocco, informa que, depois do sucesso das
ações dos Rotary Clubs do Distrito 4563 na Virada
Sustentável, em Plantio de Árvores, Passeio Ciclístico
com Doação de bicicletas, Coleta de Óleo Usado e
Horta Comunitária, solicita que os Rotary Clubs
continuem suas ações em prol da sustentabilidade e
meio ambiente e já comecem a preparar a exposição
de suas ações no Show Case, que será realizado em 12
de março de 2022.

Lembretes
• O Governador José Luiz Toro da Silva,

Presidente da Comissão Distrital de
Serviços Proﬁssionais, permanece à
disposição dos Rotary Clubs para
quem desejar realizar um Projeto
Ryla nas escolas afetivamente
adotadas e para apoio na divulgação da Prova Quádrupla nos eventos
em que os clubes promoverem.
• O Governador Amilton Medeiros

Silva, Presidente da Comissão

O Presidente da Comissão de Projetos de Saúde,
Governador Nadir Zacarias, informa que, após a
entrega de materiais para conservação de córneas e
escleróticas ao Hospital São Paulo, os membros da
Comissão Distrital permanecem à disposição dos
Rotary Clubs para ajudá-los em mutirões de saúde,
campanha do Hepatite Zero, Programa de Doação de
Sangue e outras. Reforça ainda para que os Rotary
Clubs registrem suas ações de saúde para que
possam expô-las no Show Case.

Distrital de Serviços Internacionais,
permanece à disposição dos Rotary
Clubs que desejarem ﬁrmar uma
parceria de Clube Irmão com um
Rotary Club do exterior, que poderá
ser muito útil na realização de projetos com ajuda ﬁnanceira da Fundação Rotária, e intercâmbio rotário da
amizade, entre outros benefícios.
• O Governador Sizenando Affonso,

Presidente da Comissão Distrital de

O Presidente da Comissão Distrital de projetos
Educacionais, companheiro Ricardo Caiaffa, informa
que, no dia 03 de novembro, haverá o Seminário
Distrital de Projetos Humanitários - Foco Educacional,

NRDC, permanece à disposição dos
Rotary Clubs para quem se interessar em implantar um NRDC na região
geográﬁca do seu clube.

onde deverão participar os Presidentes e os
responsáveis por Projetos humanitários de cada
Rotary Club, para darem maior foco às ações nas
escolas afetivamente adotadas. Será um Seminário
muito importante que fornecerá aos Rotary Clubs
diversas sugestões de ações a serem implantadas

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

15

RC Barueri - Alphaville

45

46

RC Barueri - Centro Comercial Alphaville

12

14

RC Barueri - Empresarial

17

17

RC Barueri - Tamboré

14

14

RC Carapicuíba

17

18

RC Cotia - Caucaia do Alto

9

8

RC Cotia - Centro

10

11

RC Cotia - Granja Viana

13

13

RC Cotia - Granja Viana - Empresarial

6

6

RC Cotia - Mulheres Empreendedoras

15

15

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

37

RC Guarulhos - Vila Galvão

32

32

RC Itapecerica da Serra

13

10

RC Itapevi

8

8

RC Itaquaquecetuba

31

29

RC Itaquaquecetuba - Pinheirinho

12

11

RC Jandira - Santana de Parnaíba - Aldeia Serra

13

15

RC Mairiporã

21

22

RC Mogi das Cruzes

33

32

RC Mogi das Cruzes - Oeste

12

11

RC Osasco

49

49

RC Pariquera-Açu Imigrantes

7

9

RC Poá

14

16

RC Registro

30

31

RC Registro Ouro

31

34

RC Santa Isabel - Centenário

5

0

RC São Paulo

74

66

RC Suzano

35

33

RC Suzano - Sul

11

11

RC Taboão da Serra - Pirajuçara

12

13

RC Vargem Grande Paulista - Conecta

10

12

RCSP Aclimação

17

15

RCSP Água Rasa

14

15

RCSP Alto da Lapa

24

24

RCSP Alto da Mooca

31

34

RCSP Anhanguera

14

14

RCSP Aricanduva

9

9

RCSP Artur Alvim

23

23

RCSP Avenida Mateo Bei

0

20

RCSP Avenida Paulista

23

22

RCSP Barra Funda

16

16

-
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0

2

Não enviado

45,75

11,53

0

0

Não enviado

1.029,47

68,63

4

3

5

279,17

6,20

3

1

Não enviado

11,68

0,97

71%

1

1

4

23,38

1,38

0

0

Não enviado

0,00

0,00

1

0

3

79%

87,26

5,13

0

1

2

95%

29,75

3,31

3

2

2

90%

33,73

3,37

0

0

5

90%

98,74

7,60

0

0

Não enviado

0,00

0,00

0

0

4

65%

473,04

31,54

54%

78%

2

0

3

10,48

1,16

0

3

Não enviado

39,29

2,31

3

3

3

70%

945,15

28,64

0

0

4

90%

0

0

Não enviado

0

2

5

48%

707,45

18,14

0

0

5

76%

869,26

27,16

1

4

3

93%

85,96

6,61

0

0

2

60%

0,00

0,00

0

2

5

84%

834,81

26,93

0

1

Não enviado

22,93

1,91

2

0

4

80%

364,66

28,05

1

0

3

76%

653,82

31,13

0,00

0,00

78,24

5,59

1

2

4

82%

213,00

6,45

0

1

2

80%

1.045,72

87,14

1

1

4

50%

786,92

16,06

2

0

3

63%

0,00

0,00

3

1

5

77%

88,04

6,29

1

0

4

84%

57,53

1,92

93%

3

0

5

0

5

Encerrado

1

9

5

0

2

2

2

2
2
0

2

5

90%

90,21

2,91

39,87

7,97

80%

1.784,73

24,12

3

67%

312,45

8,93

5

50%

0,00

0,00

1

4

60%

59,66

4,97

0

Não enviado

0,00

0,00

265,89

15,64

2

1

4

89%

221,70

15,84

0

0

6

67%

114.597,17

4.774,88

3

0

3

65%

1.752,36

56,53

1

1

4

62%

0,00

0,00

0

0

2

80%

70,36

7,82

0

0

Não enviado

211,49

9,20

22

2

4

90%

300,00

0,00

0

1

4

74%

213,92

9,30

0

0

Não enviado

434,95

27,18

RCSP Brás

20

20
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85%

FUNDAÇÃO ROTÁRIA
REALIZADO
2021-22 US$

REALIZADO
PER CAPITA US$

564,38

28,22
4,40

RCSP Brooklin - Armando de Arruda Pereira

15

15

0

0

0

3

82%

66,06

RCSP Butantã

34

32

(2)

0

2

2

90%

216,89

6,38

RCSP Cambuci

14

18

4

4

0

2

50%

131,60

9,40

RCSP Cantareira

9

9

0

1

1

3

80%

17,16

1,91

RCSP Caxingui

13

13

0

0

0

3

56%

190,69

14,67

RCSP Itaquera

18

17

(1)

0

1

5

90%

24,23

1,35

RCSP Jaçanã

31

31

0

0

0

4

64%

293,48

9,47

RCSP Jaguaré

26

25

(1)

0

1

5

80%

31,88

1,23

RCSP Jardim das Bandeiras - Alto de Pinheiros

29

29

0

3

3

Não enviado

141,56

4,88

RCSP Lapa

28

26

(2)

0

2

4

55%

640,47

22,87

RCSP Liberdade

40

40

0

2

2

5

40%

2.100,71

52,52

RCSP Mandaqui

16

17

1

2

1

4

78%

691,20

43,20

RCSP Moema Índia

8

8

0

0

0

Não enviado

40,47

5,06

RCSP Mooca

14

32

18

18

0

4

75%

312,65

22,33

RCSP Morumbi

13

13

0

1

1

4

80%

19,49

1,50

RCSP Noroeste - Freguesia do Ó

20

19

(1)

0

1

5

50%

835,41

41,77

RCSP Norte

46

46

0

1

1

4

71%

621,03

13,50

RCSP Oeste

11

10

(1)

0

1

2

75%

0,00

0,00

RCSP Pacaembu - Bom Retiro

29

28

(1)

0

1

3

83%

781,84

26,96
1,68

RCSP Panamby

7

7

0

0

0

2

50%

11,76

RCSP Parque Continental

18

20

2

2

0

3

53%

57,05

3,17

RCSP Penha

20

20

0

1

1

5

80%

0,00

0,00

RCSP Pinheiros

17

15

(2)

0

2

5

71%

393,57

23,15

RCSP Pirituba

19

19

0

0

0

3

98%

1.214,62

63,93

RCSP São Mateus

20

20

0

1

1

4

48%

833,12

41,66

RCSP São Miguel Paulista

10

9

(1)

0

1

Não enviado

30,00

3,00

RCSP Sumaré

17

16

(1)

0

1

5

79%

619,33

36,43

RCSP Tatuapé

31

31

0

0

0

2

74%

253,94

8,19

RCSP Tremembé

24

24

0

0

0

Não enviado

567,93

23,66

RCSP Vila Alpina

34

32

(2)

0

2

4

90%

3.141,66

92,40

RCSP Vila Carrão

22

21

(1)

0

1

4

63%

912,85

84,96

RCSP Vila Formosa

15

15

0

0

0

3

89%

149,11

9,94

RCSP Vila Guilherme

14

16

2

2

4

80%

1.055,84

75,42

RCSP Vila Maria

39

39

0

0

0

Não enviado

RCSP Vila Matilde - Centenário

16

15

(1)

0

1

3

RCSP Vila Medeiros

12

10

(2)

0

2

RCSP Vila Prudente

13

12

(1)

1

2

Rotary E-Club do Distrito 4430

13

13

0

1

Rotary E-Club Online do Distrito 4430

12

14

2

Rotary E-Club Cotia Granja Vianna - Inspiração

19

17

(2)

Rotary E-Club Satélite Mogi das Cruzes - Conexão

8

8

0

Rotary Club Satélite Itaquaquecetuba - Inovação

0

16

Rotary Club Satélite SP Vila Formosa Regente Feijó

0

10

876,66

22,48

92%

9,99

0,62

4

92%

35,47

2,96

4

85%

0,00

0,00

1

2

50%

141,98

10,92

3

1

2

80%

11,81

0,98

5

7

5

68%

39,44

0,00

0

0

4

82%

0,00

0,00

16

16

0

Não enviado

0,00

0,00

10

12

2

3

0,00

0,00

72%

Número de associados em 01/07/2021: 1.784
Número de associados em 30/09/2021: 1.828
Doações a Fundação Rotária em 2021-22: US$ 147.542,08
Doações a Fundação Rotária per capita: US$ 6.207,61

-
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RELATÓRIO

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

Rotary E-Club do Distrito 4430

RC Registro

RCSP Mooca

Bruno Henrique de Brito Teixeira

Frederico Simões

Edmilson A. Carneiro
José Roberto de Castro
Gustavo Bernardino Izzo

RC Carapicuíba

RC Registro - Ouro

Daniele Souza Silva

Louis Rogerio Hideki Nasuno

Sérgio De Martino

Jefferson Sampaio Viana

Gabriel Melo Rimkus
Henrique Siqueira de Souza

RC Embu
Dayse Celeste da Silva Sergio

RCSP Água Rasa

Solange Maria Sutekas

Álvaro Ferreira Salles Junior

Gilmar Galvão Baptista

Dalton Tadeu Izzo Junior

Erika Edwirges Calixto
RCSP Parque Continental

RC Itapecerica da Serra
Marilza Gonçalves Mendes

RCSP Alto da Mooca

Marcelo Amorim de Freitas

Mauricio Mazzanatti Oliveira
RCSP Penha

RC Osasco
Daniel de Lima Custódio

RCSP Liberdade

Pedro Henrique Rovêa

Marcos Antonio Simões Matsukura
RC Poá
Francisco Eudo Quintino

RCSP Mandaqui

Vinicius Macedo

Maria Denise Mirio Beltrami Alesina

Karym Cristine Soares Macedo

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

RC Barueri - Alphaville

RC São Paulo

RCSP Vila Alpina

Paulo Rogério Pires

Paulo Antonio Gomes Cardim

Khalil Hussein Raha

Gustavo Alberto Trompowsky Heck
Rotary Club Satélite São Paulo - Vila

RC Barueri - Centro Comercial Alphaville

Paulo Ricardo Campos Ishibashi

Manoel Ogalha Ginez

Felipe Rodrigues Doná

Formosa - Regente Feijó

Adriano Costa Vasconcelos

Belmiro David De Andrade
Celso Mazaia

RC Barueri Empresarial
Aristoteles Forti Ferreira Machado

RCSP Anhanguera
Alessandro Alcântara

RCSP Vila Matilde - Centenário
Júlio Pombo

RC Ferraz de Vasconcelos
Leandro Francisco Sales

RCSP Cantareira

Eric Baxmann Carrupt

Nathalia Passos de Sousa

RCSP Vila Prudente
Mario Fiamenghi

RC Guarulhos

RCSP Itaquera

Sergio Correa Gabeloni

Pedro Adriano Bergamo Goulart

Rotary E-Club Cotia Granja Vianna - Inspiração

RC Itaquaquecetuba

RCSP Jaguaré

Luiz Arruda de Araruna

Dorival Edson Dagir

Cristiani dos Santos Araujo Carreiro
Eduardo José Lacerda
Edgard Ferreira dos Santos Neto

RC Mogi das Cruzes
Paulo Victor Martins de Lima

RCSP Jardim das Bandeiras Alto de Pinheiros
Maria Angelica Ulhoa Contra

RC Registro
Sidney Maia de Barcelos

-
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Felipe Santos

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

RACSão 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 30/09/2021: 387
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