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Carta do editor

A gestão 2020-21 do Governador Jô Antiorio e Daiane 
completa neste novembro cinco meses de muita ação, 
dedicação e superação.

Nossa revista vem mostrando todas estas ações com ex-
celência de conteúdo e forma.

Veja em ”Projetos” as ações dos Rotary Clubs das áreas 
1, 4, 5 e 6.

Os Clubes não param de trabalhar. Rotarianos são 
“Pessoas em Ação “ fazendo o Bem nas suas regiões” 
através de projetos e programas rotários, divulgando 
Rotary, dando mais visibilidade à nossa MARCA e ao 
nosso Distrito 4563 e aumentando a projeção da ima-
gem pública da instituição.

Nesses cinco meses de gestão o Governador Jô realizou 
85 (oitenta e cinco) visitas oficiais desde o início do ano 
rotário 2020-21. Com as previstas para dezembro todos 
os 90 clubes do Distrito terão recebido o Governador 
virtual ou presencialmente.

Um exemplo de “Pessoa em Ação”, a verdadeira ima-
gem do Rotary! Leia mais sobre as visitas oficiais nes-
ta edição! 

O Governador Jô criou uma força tarefa entre os gover-
nadores para auxiliar os clubes com menos de vinte asso-
ciados a cumprirem a meta de vinte associados por clube. 
Lançou a campanha “Meu Presidente! Meu Padrinho” 
e no dia 10 de dezembro de 2020 teremos a admissão 
de associados aos Rotary Clubs do Distrito 4563.

Leia em “Ações dos Clubes” tudo que tem sido feito no 
distrito 4563 neste novembro de 2020.

E, neste Comunicado Mensal veja a mensagem do Di-
retor Mário César Camargo sobre o Desenvolvimento 
do Quadro Associativo no Brasil e no mundo: Os go-
vernadores distritais 2020-21, engrossados pelos gover-
nadores 2019-20, têm todo o direito de pensar (ainda 
que, por uma questão de gentileza, não o expressem 
abertamente): “Este diretor não tem outra pauta além 
do crescimento do quadro associativo? First thing first, 
dizem os pragmáticos ingleses. Para uma organização 
que não cresce há um quarto de século, a despeito da 
alavancagem dos seus projetos humanitários, a prio-
ridade parece óbvia: crescer para manter a força de 
trabalho, renovar o quadro associativo (também com 
gente mais jovem, mas, acima de tudo, com gente com 
menos tempo de Rotary), diversificar o ambiente, oxi-
genar as ideias, garantir o futuro”.

O Diretor Mário também relata as seis lições aprendidas 
na última reunião do Conselho Diretor, e entre elas se-
lecionei a 4ª como exemplo: “As mulheres representam 
24% dos rotarianos, 23% dos governadores e 35% dos 
diretores. Agora temos uma presidente mundial para 
2022-23: Jennifer Jones. Ainda assim, há clubes que não 
aceitam mulheres. Respeito a cultura de cada clube, 
mas hoje é difícil de aceitar”. Ligeia Benícia de Almeida Stivanin

Leia a mensagem do Diretor Mário e conheça as outras 
lições que ele relatou.

Leia também a mensagem do nosso Presidente de 
Rotary International Holger Knaack que explica em 
sua mensagem deste mês o que o Rotary tem feito 
para expandir e fortalecer nosso quadro associativo: 
“O Conselho Diretor do RI entrou em ação para tor-
nar o Rotary mais receptivo e diversificado. Formamos 
uma força-tarefa para promover diversidade, equidade 
e inclusão e ajudar os clubes a atrair novos associados 
independentemente de gênero, raça, religião, idade ou 
outros fatores. Esta força-tarefa nos ajudará a acelerar 
as mudanças que queremos e de que precisamos. A se-
leção de Jennifer Jones para a presidência do Rotary 
em 2022-23 — a primeira mulher a ocupar o cargo mais 
alto na nossa organização — é prova de que estamos 
na direção certa”.

E nosso querido Governador Jô escreveu em sua men-
sagem: “...um mês cheio de atividades e que termina 
pedindo conscientização de todos. Aproveito para, 
mais uma vez usar as palavras do nosso presidente 
Holger para que sejamos felizes em Rotary, para abrir-
mos oportunidades à humanidade. E como homena-
gem ao nosso Curador que nos deixou, sigamos em 
frente com muito otimismo pois realizar dependerá 
somente de nós”.

E, nosso Ex-Diretor e Curador da Fundação Rotária Hi-
pólito Sérgio Ferreira que nos deixou no dia 25 de no-
vembro de 2020 marcou a sua passagem ao citar em 
seus pronunciamentos Guimarães Rosa:” as pessoas 
não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas 
— mas que elas vão sempre mudando. Afinam ou desa-
finam, verdade maior. É o que a vida me ensina”.

Ele nos deixou um último artigo que reproduzimos nes-
ta revista mensal.

“Sem o presente, não haverá futuro. O que fazemos dia 
a dia é a construção do presente e ele é contínuo. Não 
existe um salto no vazio que separa o hoje e o futuro. O 
desenho da vida passa por metas, dentro de princípios 
e conceitos que regem aquilo em que cremos”.

Leia este artigo e conheça um pouco deste homem e 
rotariano que foi um mestre, orientador e amigo de 
muitos líderes rotários. Um exemplo de rotariano.”

As pessoas não morrem, ficam encantadas… a gente 
morre é para provar que viveu”, João Guimarães Rosa.

Novembro de 2020 ficará marcado em nossos cora-
ções com a partida de nosso grande líder! Que ele 
permaneça “encantado” nos corações daqueles que o 
conheceram!

Boa leitura,
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Mensagem do Presidente

ROTARY: EXEMPLO DE 
DIVERSIDADE E INCLUSÃO

S
abemos que o Rotary é uma força poderosa 
que transforma comunidades e cada um de 
nós. Entretanto, em toda comunidade há pes-
soas das quais não nos aproximamos e deixa-
mos de aproveitar esse potencial.

O Conselho Diretor do RI entrou em ação para tornar o 
Rotary mais receptivo e diversificado. Formamos uma for-
ça-tarefa para promover diversidade, equidade e inclusão 
e ajudar os clubes a atrair novos associados independen-
temente de gênero, raça, religião, idade ou outros fato-
res. Esta força-tarefa nos ajudará a acelerar as mudanças 
que queremos e de que precisamos. A seleção de Jennifer 
Jones para a presidência do Rotary em 2022-23 — a pri-
meira mulher a ocupar o cargo mais alto na nossa organi-
zação — é prova de que estamos na direção certa.

Por sua vez, os clubes devem se esforçar em abraçar e 
propagar mais inclusão e diversidade. Alia Ali — ex-pre-
sidente do Rotaract Club of Surrey-Newton (Canadá) e 
diretora da Big West Rotaract Multidistrict Information 
Organization — tem a seguinte perspectiva:

Ainda lembro da imensa satisfação que senti quan-
do participei do RYLA quatro anos atrás. Finalmen-
te tinha encontrado minha tribo: pessoas que se 
importavam com as mesmas coisas que eu. Mundo 
afora, o coração do Rotary permanece o mesmo. 
Servimos às nossas comunidades e atuamos em situ-
ações onde os outros se sentem impotentes frente 
ao tamanho e escopo dos problemas.

Vamos continuar alimentando este espírito, mesmo 
quando o diálogo for difícil. Racismo, preconceito e 
discriminação assumem formas diferentes, mas existem 
em todo país, cidade e pessoa. Como acabar com isso?

Como consultora de diversidade, equidade e inclu-
são, eu ajudo as organizações a criarem uma cultura 
que empodera e faz as pessoas se sentirem confor-
táveis por meio do poder da empatia. Quando nos 
sentimos nós mesmos na companhia de outros, o pre-
conceito não tem lugar. Quando toda criança nos faz 
lembrar do nosso próprio filho, quando todo homem 

e mulher nos fazem lembrar do nosso pai ou mãe, a 
gente começa a ver o mundo de outra maneira.

Podemos aplicar A Prova Quádrupla por meio da em-
patia. Estamos criando boa vontade e melhores ami-
zades com todos ao nosso redor? As coisas são justas 
e benéficas para pessoas de todas as idades? Quem 
precisa fazer escolhas que você não precisa fazer?

Fiz uma escolha angustiante entre o Rotary e a minha 
religião quando uma Convenção do Rotary foi reali-
zada durante o Ramadão. Eu me indaguei: quando 
perguntamos se algo é justo e benéfico para todos os 
interessados, isso não me incluía como muçulmana? 
A Convenção poderia acontecer durante a Páscoa? 
Somente ao fazermos perguntas difíceis é que come-
çamos a criar um Rotary mais inclusivo e diversificado.

Nós já conectamos tantas pessoas ao redor do mundo, 
então, imagine as possibilidades quando trouxermos 
mais gente para trilhar o mesmo caminho que o nosso. 
O Rotary que eu quero no futuro é uma organização 
ilimitada no servir, incessante na gentileza e cheia de 
propósito em operar a mudança que queremos ver.

O coração do Rotary é grande. Se abrirmos nossa porta 
um pouco mais, encontraremos pessoas muito interes-
santes que nos enriquecerão com sua visão de mundo e 
perspectivas. Diversos clubes oferecem diferentes estilos, 
culturas e oportunidades. Assim, quem não se sentir con-
fortável em determinado clube pode encontrar outra 
opção devido aos diferentes modelos existentes de clube 
que oferecemos. É vital garantir que todo novo associa-
do encontre o clube com o qual mais se identifique. O 

Rotary Abre Oportunidades por 
meio da diversidade.

Holger Knaack
Presidente 2020-21 do Rotary 
International
Rotary Club de Herzogtum 
Lauenburg-Mölln, na 
Alemanha
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EITA, DIRETOR CHATO. 
SÓ PENSA NISSO…

O
s governadores distritais 2020-21, en-
grossados pelos governadores 2019-20, 
têm todo o direito de pensar (ainda 
que, por uma questão de gentileza, 
não o expressem abertamente): “Este 

diretor não tem outra pauta além do crescimento do 
quadro associativo?”.

First thing first, dizem os pragmáticos ingleses. Para 
uma organização que não cresce há um quarto de sécu-
lo, a despeito da alavancagem dos seus projetos huma-
nitários, a prioridade parece óbvia: crescer para man-
ter a força de trabalho, renovar o quadro associativo 
(também com gente mais jovem, mas, acima de tudo, 
com gente com menos tempo de Rotary), diversificar o 
ambiente, oxigenar as ideias, garantir o futuro.

Ao contrário do que alguns rotarianos pensam – e, 
como entidade democrática, o Rotary permite e in-
centiva o contraditório –, não se trata de aumentar o 
“faturamento” de Evanston. Ainda que experimentás-
semos um crescimento líquido de 20 mil associados no 
ano, isso significaria aproximadamente 1,4 milhão de 
dólares de receitas anuais – para um orçamento de 120 
milhões de dólares. Quando se sabe que a assembleia 
de treinamento de governadores custa 5,63 milhões de 
dólares, e os reembolsos a eles perfazem 9,5 milhões 
de dólares, o aumento de associados não representa 
um desespero do departamento de Finanças em cur-
to prazo – mas reforçar nossos recursos humanos em 
longo prazo. Lições aprendidas na última reunião do 
Conselho Diretor, realizada em setembro:

1 – Os países onde o Rotary floresceu nos primórdios 
– Estados Unidos, Inglaterra, Canadá e Austrália – ex-
perimentaram expressiva queda no número de associa-
dos. Estados Unidos e Canadá tinham 32% do quadro 
associativo mundial em 2010, baixando para 28% em 
2020. Por outro lado, a Ásia cresceu de 26% para 32% 
no mesmo período. A América Latina permaneceu em 
8% na década;

2 – No período passado, de julho de 2019 a julho de 
2020, dos dez países com os maiores contingentes de 
rotarianos, somente três cresceram: Índia (com 2.625 

novos associados), Brasil (361) e Alemanha (325);

3 – Entre os 15 países que mais cresceram, o Brasil ob-
teve a oitava posição. Índia, Nigéria, Filipinas, Bangla-
desh, Uganda, Quênia e Grécia ficaram à frente, mos-
trando que o crescimento está no Sudeste Asiático e na 
África Subsaariana;

4 – As mulheres representam 24% dos rotarianos, 23% 
dos governadores e 35% dos diretores. Agora temos 
uma presidente mundial para 2022-23: Jennifer Jones. 
Ainda assim, há clubes que não aceitam mulheres. Res-
peito a cultura de cada clube, mas hoje é difícil manter 
o quadro associativo sem a inclusão feminina;

5 – Na pesquisa realizada com mais de 1.500 ex-rota-
rianos, 25% alegaram custo e comprometimento de 
tempo excessivo como motivos para a saída; 29% cul-
param a cultura e o ambiente do clube; e 14% indi-
caram expectativas não correspondidas. O diretor e os 
governadores podem agir na fundação de clubes, mas 
o ambiente e a expectativa frustrada são responsabili-
dades do próprio clube;

6 – O Rotary somente tem crescido em âmbito mun-
dial, fato que vale para o Brasil e a América do Sul, 
em virtude da criação de clubes. No Brasil, 242 clubes 
fundados nos últimos cinco anos agregaram 4.434 rota-
rianos. No mundo, as quatro regiões decrescentes men-
cionadas anteriormente perderam, em termos líquidos, 
369 clubes entre 2016 e 2020, enquanto as zonas que 
experimentaram crescimento ganharam, líquidos, 792 
clubes no mesmo período. Não precisamos de muitos 
argumentos para fundamentar que, seja em escala glo-
bal, seja em escala local, o crescimento ocorre por meio 
de novos clubes.

Para dezembro, um alívio: falare-
mos da Fundação Rotária. Ufa!!!

Palavra do Diretor

Mário César de 
Camargo
Diretor 2019-21 do Rotary 
International



Mensagem do Governador

NOVEMBRO: UM MÊS DE 
SUPERAÇÃO!

M
ais um mês de superação, assim pode-
mos definir o mês de novembro em nos-
so Distrito. As visitas oficiais presenciais 
continuaram ao mesmo tempo em que 
outras aconteceram ainda de forma vir-

tual. Respeitando sempre a vontade de cada clube.

Foram 16 neste mês, sendo 8 presenciais e uma con-
clusão tirada, a Visita Oficial realmente é um momento 
mágico para o Governador, para o Presidente e para o 
clube. Um dia repleto de companheirismo, conhecimen-
to mútuo e muita alegria. Nesses tempos de pandemia 
nossa presença nos mais diversos clubes serve como 
uma injeção de ânimo. Alguns se mobilizaram exclusi-
vamente para nos receber, outros já estavam se reu-
nindo presencialmente e deram um show na recepção. 
Tudo isso sem esquecer também o lado de conferência 
da situação do clube, muito importante para sua con-
dução de forma correta.

Novembro também foi um mês de darmos ênfase ao 
desenvolvimento do quadro associativo de forma sus-
tentável, participando inclusive do workshop promovi-
do pelo coordenador de Rotary, Claudiney Rocco, onde 
tivemos espaço para apresentarmos 6 “cases” de suces-
so recente em nosso Distrito. E não podemos esquecer 
do projeto “Meu Presidente, Meu Padrinho”, através 
do qual pretendemos uma grande movimentação do 

4563 para empossarmos um grande número de novos 
associados entre os dias 30/11 e 04/12, com uma gran-
de festa, virtual, no dia 10 de dezembro.

E nossa Conferência Distrital foi confirmada, de 28 à 
30 de maio de 2021 estaremos todos juntos em Atibaia 
para a 2ª Conferência do Distrito 4563 para que possa-
mos desfrutar de muito companheirismo, informação 
rotária, palestras da mais alta qualidade, de um hotel 
maravilhoso e onde o principal será o reencontro de 
todos com muita felicidade.

Porém as restrições em virtude da pandemia também 
marcaram esse mês que ia de vento em popa até esse 
dia 30, quando o Governo do Estado impôs nosso re-
torno à fase amarela e consequentemente a paralisa-
ção de algumas atividades. Mais do que nos adequar 
ao novo “faseamento” é hora de termos consciência 
de que nossa saúde está em nossas atitudes. O uso da 
máscara, o cuidado com a higiene das mãos e o dis-
tanciamento são fundamentais para que passemos por 
esse período tão difícil da humanidade. Não podemos 
vacilar, de nosso comportamento dependem vidas. As 
visitas oficiais finais foram adiadas e acontecerão em 
fevereiro de 2021 de forma presencial.

Num mês repleto de alegria, tivemos um momento mui-
to triste que foi a perda de nosso Curador da Fundação 
Rotária, Hipólito Ferreira, um dos ícones do rotarismo 
brasileiro que esteve conosco em diversos momentos 
do ano rotário e que nos intitulou de Distrito do Otimis-
mo. Deixamos aqui, Daiane e eu, nossos mais sinceros 
sentimentos por essa perda irreparável.

Enfim, um mês cheio de atividades e que termina pedin-
do conscientização de todos. Aproveito para, mais uma 
vez usar as palavras do nosso presidente Holger para 
que sejamos felizes em Rotary, para abrirmos oportuni-

dades à humanidade. E como ho-
menagem ao nosso Curador que 
nos deixou, sigamos em frente 
com muito otimismo pois realizar 
dependerá somente de nós.

Jô Antiório
Governador 2020-21
Distrito 4563 - Rotary 
International
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V
ou iniciar falando sobre a importância da 
relação do homem consigo mesmo, no que 
se refere ao cuidar da sua saúde, não só 
em novembro que é o mês do combate 
ao Câncer de próstata, mas sempre, pois é 

fundamental que se conscientize da importância de ir 
ao médico e fazer exames regularmente.

Mais do que não possuir o hábito de se consultar, os 
homens são resistentes a isso, todavia um ato desse, 
pode mudar todo um cenário. Todos sabem que o Jô 
fez uma cirurgia de hérnia inguinal em outubro e que 
se não tivesse buscado ajuda logo, poderia ter sido 
mais sério, portanto peço que os homens se cuidem.

E agora falando da saúde nas relações interpessoais, 
é fato que já estamos vivendo um novo normal, e em 
Rotary não é diferente. 

Passamos meses nos relacionando apenas virtualmente, 
sem as reuniões presenciais, sem os abraços, as rodas 
de conversas, trocas de afeto. O que é tão gostoso para 
os rotarianos.

Porém desde outubro, alguns clubes voltaram a reunir-
se presencialmente respeitando todos os protocolos de 
segurança, e Deus agraciou o Jô e eu com a oportuni-
dade de realizarmos algumas visitas oficiais presenciais, 
e está sendo muito especial viver a gestão nos reinven-
tando e estamos satisfeitos.

Entendemos que todos os clubes gostariam de feste-
jar presencialmente nossa visita, mas não estamos num 
momento confortável para encontros com muitas pes-
soas, faremos isso em 2021, já com mais segurança.

Percebo que o medo de se contaminar com o vírus tem 
gerado comportamentos bem diferentes do que esta-
mos acostumados, como quando nos aproximamos de 
outras pessoas e o ímpeto de se abraçar é inevitável, 
porém logo nos afastamos e nos cumprimentamos 
como podemos, como nos sentimos seguros.

É importante que respeitemos os limites de cada um, 
sem julgamentos, de maneira que as pessoas sintam-se 
seguras. Estamos aprendendo uma nova forma de nos 
relacionar e demonstrar carinho.

A alegria de reencontrar os companheiros do clube 
após tanto tempo é emocionante, vários discursos na 
tribuna se iniciam com a expressão da falta que o con-
tato presencial fez.

Outra nova forma de viver que ainda é estranho, é usar 
as máscaras. Como é desagradável falar com ela, res-
pirar e o pior é sair em fotos. Porém por mais chato e 
feio que possa ser, ela é fundamental para segurança 
de todos.

Outra maneira diferente, mas importante é apertar as 
mãos e em seguida passar o álcool em gel, percebo que 
algumas pessoas ainda se ofendem com esse ato, mas 
são esses detalhes que estão nos permitindo viver fora 
da bolha e nos relacionarmos presencialmente.

Já estamos no novo normal e vamos viver assim por 
um tempo, portando tomar cuidado é um ato de amor 
consigo e com o outro.

Mensagem do Cônjuge

Daiane 
Daumichen
Esposa do Jô Antiório, 
Governador 2020-21 do Rotary 
Distrito 4563

A NOVA FORMA DE SE 
RELACIONAR
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O Programa Empresa Cidadã é um programa de doações que atesta a responsabilidade social de sua empresa 
ao torná-la parceira do Rotary em sua obra reconhecida de transformar o Brasil. Através da ABTRF, suas 
contribuições são destinadas aos projetos humanitários da Fundação Rotária no Brasil. 

Ao contribuir valor equivalente a US$1.0001 ao longo de um ano, seja em uma parcela única ou parcelas 
mensais de valor mínimo de R$300 (neste último caso, uma doação adicional pode ser necessária para 
complementar os mil dólares), a empresa é reconhecida como Empresa Cidadã.

São oferecidos diferentes reconhecimentos para cada nível de doação cumulada atingido:

  Empresa Cidadã - US$1.000 a US$4.999,99 

  Empresa Cidadã Nível Prata - US$5.000 a 9.999,99

  Empresa Cidadã Nível Ouro - US$10.000 a 24.999,99

  Empresa Cidadã Nível Diamante - US$25.000,00 ou mais

De acordo com seu nível, a empresa recebe um Certificado da ABTRF; bem como um selo eletrônico, 
que pode ser incluído em seus e-mails e website como chancela de sua responsabilidade social. A cada 
US$1.000, a empresa pode, ainda, oferecer um Título Paul Harris emitido pela Fundação Rotária a uma 
pessoa de destaque, que pode ser da própria empresa.

O Clube e distrito de Rotary que sejam parceiros da empresa podem também divulgar sua marca através 
de Banner e comunicações locais/distritais.

É muito fácil participar! Basta firmar o termo de compromisso, gerar 
os boletos em www.abtrf.org.br/contribuaEC e efetivar sua doação!

PROGRAMA 
EMPRESA 

CIDADÃ
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GUARULHOS-SUL
 Farmácia Violeta LTDA EPP 
 Luxalum Esquadrias de Alumínio Ind. e Com. LTDA
 Reis Office Coml Products LTDA 5356042

GUARULHOS - VILA GALVÃO
 Soldalloy Metais e Ligas LTDA

MAIRIPORÃ
 Sinval Imóveis e Administração LTDA

SÃO PAULO-ALTO DA MOÓCA
 Assoc. de Benef. e Filant. São Cristóvão 
 Bergamin Com. de Mat. de Construção LTDA
 Crifér Laminados de Aço e Ferro LTDA
 DTS Imóveis LTDA
 Juscon Assessoria Contábil LTDA
 Lapefer Com e Ind de Laminados LTDA
 Lode Oftalmo Clínica
 Perez e Najjar Abramo Advogados
 Polis Gestão e Espaços Sustentáveis

SÃO PAULO - PACAEMBU BOM RETIRO
 Clínica Mastrorocco Medical Place
 Global Osi Tel. e Conectividades EIRELLI

SÃO PAULO - JAÇANÃ
 Fao Building Engenharia LTDA

SÃO PAULO - LESTE
 Rodrigo Damásio de Oliveira

SÃO PAULO - LIBERDADE
 Clínica de Olhos Yoitiro Mori S/C

SÃO PAULO-MANDAQUI
 Comerc Com. de Energia Elétrica LTDA
 Sigma Projetos de Engenharia Civil LTDA

SÃO PAULO-NORTE
 City Patentes e Marcas LTDA
 Lepe Industria e Comércio LTDA
 Malizia & Associados

SÃO PAULO-PIRITUBA
 Comercial Risson

SÃO PAULO-TATUAPÉ
 Imasic Informática

SÃO PAULO-TREMEMBÉ
 Comerc Com. de Energia Elétrica LTDA 

SÃO PAULO-VILA ALPINA
 Karen Costa ME
 Valor Contábil Consultoria S/S LTDA

SÃO PAULO-VILA CARRÃO
 Escola Santa Marina

SÃO PAULO-VILA MARIA
 Alumetal Montagens Industriais e Civis LTDA
 Favorite Veículos Peças e Serviços LTDA
 Latasa Industria e Comércio LTDA
 MGP Imobiliária LTDA EPP

SUZANO
 Ação Imediata Assessoria de Seguros LTDA

EMPRESAS CIDADÃS QUE 
COLABORAM COM O DISTRITO 4563

Apoie esse programa e ajude a financiar os 
projetos da Fundação Rotária!
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GRATIDÃO a todos que fizeram doações em prol ao Dia 
Mundial de Combate à Pólio. Graças a sua generosida-
de, o Brasil arrecadou US$ 130,450.00. Com a sua ajuda 

continuaremos combatendo a Paralisia Infantil! Juntos, nós 
eliminaremos a pólio!

FUNDAÇÃO ROTÁRIA

Notas

ROTARY APOIA AACD

O 
Distrito 4563 do Rotary International, por iniciativa do Governador 
2020-21, Jô Antiório e da Governadora 2019-20, Maria Lucia Strazzeri, 
fez doação de R$ 10 mil para a Campanha Teleton da AACD desse 
ano. A ação foi intermediada pelos companheiros José Luiz Scatolini 
e Ricardo Zobaran do Rotary Club Pacaembú Bom Retiro que viabili-

zaram o projeto.

Todo ano, a AACD conta com o apoio do SBT, do apresentador Silvio Santos e de 
empresas parceiras para realizar o Teleton, uma maratona televisiva dedicada à sen-
sibilização e mobilização da sociedade em torno da causa da pessoa com deficiência 
física. São mais de 24 horas ininterruptas de programação dedicadas a compartilhar 
histórias dos pacientes e arrecadar doações para a manutenção das atividades da 
AACD. Hoje, o Teleton é considerado a maior campanha de solidariedade do Brasil.
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ROTARY E A ASSOCIAÇÃO 
CRISTÃ DE MOÇOS: UMA 
PARCERIA DE SUCESSO

O 
Centro de Desenvolvimento Comunitário 
Franz Voegeli da ACM São Paulo, unida-
de de Osasco, entregou em novembro 
uma nova sala de informática totalmente 
renovada com equipamentos modernos. 

Atualmente, 810 crianças, adolescentes e pessoas da 
terceira idade utilizam as atividades do ponto social. 
A reinauguração contou com a presença de lideran-
ças, da comunidade, do Governador do Distrito 4563, 
Jô Antiório e sua esposa Daiane, do Diretor do Rotary 
International, José Antonio Figueiredo Antiório e de 
autoridades, entre elas a vice-prefeita de Osasco, Ana 
Maria Rossi.

O novo laboratório de informática, que contou com re-
cursos de projeto de Subsídios Distritais da Fundação 
Rotária encabeçado pelo Rotary Club de Osasco no ano 
rotário 2019-20, recebeu o nome da saudosa pedago-
ga, Ana Lúcia Negrão Antiório, mãe do Governador Jô, 

que se dedicou, em vida, a lutar por igualdade em sua 
comunidade. “O que era uma pequena sala, consegui-
mos transformar em um local que pode ser comparado 
com salas de informática das melhores escolas de São 
Paulo. É emocionante, minha mulher ficaria muito fe-
liz, contente e realizada com esse resultado”, disse o 
marido de Ana Lúcia, Diretor do Rotary International 
2011-13 e presidente da ACM São Paulo, José Antonio 
Figueiredo Antiório.

Mas a sala de informática não foi a única renovada. O 
CDC Osasco foi todo reestruturado e possui agora ba-
nheiro com acessibilidade, rampa de acesso, lavanderia, 
pátio de entrada, horta comunitária e pintura nova em 
toda estrutura predial. “Em nome de toda família, esta-
mos muito felizes, minha mãe sempre pensou nas pes-
soas, no próximo. Nós só podemos agradecer a ACM 
São Paulo por essa homenagem”, falou, emocionado, 
Jô Antiório.
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Aconteceu

E 
as visitas presenciais continuam fazendo sucesso. O 
Governador Jô Antiório e sua esposa Daiane Daumi-
chen Antiório, continuaram a agenda no mês de no-
vembro com visita ao Rotary Club de São Paulo - Vila 
Carrão, presidido pelo companheiro Samuel Paixão.

Conheceram os projetos do clube, as questões sobre a Fun-
dação Rotária e o compromisso com o Desenvolvimento do 
Quadro Associativo.

Nessas visitas presenciais o clube da Governadoria, sob a lide-
rança do presidente Pedro Paulo Bedran tem acompanhado 
o Governador com grandes caravanas, prestigiando os clu-
bes visitados.

VISITAS PRESENCIAIS

Ainda na mesma semana o, Rotary Club de São Paulo - Butantã, presidido pelo companheiro Leandro Dugaich, rece-
beu o Governador Jô e sua esposa Daiane numa visita hibrida onde parte do clube participou presencialmente e outra 
parte via Zoom, tanto da assembleia quanto da reunião festiva.

Na mesma semana foi a vez do 
Rotary Club de São Paulo - Artur 
Alvim, presidido pelo companhei-
ro Clóvis Oliveira. Foi uma visita 
diferente e emocionante! Foram 
recepcionados no Marco Rotário, 
pela manhã, onde inauguraram a 
placa alusiva ao ano 2020-21.

Realizaram uma reunião com o 
presidente na sequência e depois, 
um excelente almoço com quase 
todo o clube em tom de muita 
alegria. À noite, aconteceu a as-
sembleia online onde o Gover-
nador Jô ouviu atentamente os 
membros do Artur Alvim.
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E as visitas presenciais seguiram na semana seguinte que começou no Rotary Club de Suzano, presidido pelo com-
panheiro Fernando Moreira. A visita teve início no Instituto de Nefrologia da cidade, onde o clube realiza diversos 
projetos proporcionando atendimento às pessoas que precisam da hemodiálise e uma melhor qualidade de vida. Na 
sequência, as esposas dos rotarianos recepcionaram a Daiane Daumichen Antiório com um delicioso chá, enquanto 
os companheiros do clube fizeram a reunião com o presidente, secretário e presidente eleito e, posteriormente, a 
assembleia que aconteceu de forma híbrida.

A estada na cidade de Suzano acabou com uma maravilhosa reunião festiva que contou com a presença de diversos 
presidentes renovadores, do Governador 2009-10, Juvenal Antonio da Silva, do jornalista Gil Fuentes que representa-
va o prefeito, além de rotarianos e convidados. Durante o evento foi concedido um título Paul Harris ao companheiro 
Rui Guanaes, que também confeccionou um lindo quadro que o casal ganhou do clube.
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O Governador Jô Antiório e sua esposa, Daiane Daumichen realizaram a visita oficial no Rotary Club Arujá Sul, um dos 
mais novos do Distrito 4563. O clube presidido pela companheira Andrea Couto mostrou o porquê de ser um caso 
de sucesso. O clube é, atualmente, um dos maiores do Distrito e esbanjou felicidade, companheirismo e realizações.

Agradecimentos a todos os presentes, ao Governador Assistente Alexandre Alonso e sua esposa Gisele, ao Gover-
nador eleito Cesar e sua esposa Cecilia, ao presidente do clube da governadoria, Pedro Paulo Bedran e sua esposa 
Camilla Castro que, mais uma vez, representaram com maestria o clube da governadoria.

Em virtude do aumento do número de casos de Covid19 nos últimos dias e visando preservar a saúde de todos as 
visitas oficiais presenciais programadas para o mês de dezembro (Rotary Clubs de Guarulhos, Guarulhos - Sul, São 
Paulo - Jardim das Bandeiras-Alto de Pinheiros e ao clube da Governadoria o Rotary Club de Osasco) foram adiadas 
para fevereiro de 2021 

E o Rotary Club de São Paulo - Pacaembu - Bom Retiro voltou a se reunir presencialmente, especialmente, para a visita 
oficial do Governador Jô Antiório e sua esposa Daiane Daumichen Antiório. O clube presidido pela companheira Silvia 
Cabriotti mostrou que, além de estar muito bem organizado administrativamente, realiza muitos projetos importan-
tíssimos na comunidade. O clube mostrou ainda uma excelente forma de reunião híbrida, com telões onde os com-
panheiros que ainda não se sentem seguros para frequentar a reunião presencial participam como se lá estivessem.

A visita contou com a presença dos Governadores Marco Antonio Gazel, Osmar Azevedo e Sizenando Affonso. Na 
visita oficial histórica em virtude da inovação tecnológicae ainda foi comemorado o aniversário da presidente Sílvia 
que, coincidentemente, aconteceu no mesmo dia.
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Na última semana de novembro foi realizada a vi-
sita oficial ao Rotary Club São Mateus presidido 
pelo companheiro Vitor Prates. Tivemos a posse 
de dois novos associados, Pe. Boni e Marcelo Dória 
e a apresentação de diversos projetos, destacando 
o forte viés para a juventude, com o RotaryKids, 
Interact e o projeto Líderes Inspiradores que con-
tribui sobremaneira para o engrandecimento dos 
jovens da região.

Agradecimentos ao Governador Assistente Carlos 
Ferrara pelo trabalho junto ao clube e toda a de-
dicação que tem dispensado aos Rotarys da área 
sob sua responsabilidade.

O Rotary Club de  Itaquaquecetuba recebeu o Governador Jô Antiório e sua esposa Daiane Daumichen com muita 
alegria. Ele é bastante especial já que foi o primeiro visitado quando o Distrito 4563 surgiu. O clube presidido pela 
companheira Veneza Babicsak contou com vários participantes e deu um show de companheirismo e felicidade. Tam-
bém houve a posse de uma nova associada, Adriana Reis, e a outorga de um título de companheiro Paul Harris ao 
ex-presidente Omar Souit e duas safiras aos companheiros Roberson Pardinho e Eugênio Rego Santos.

Agradecimentos a todos os presentes, ao Governador Assistente Carlos Lapique, ao Governador eleito Augusto Cesar 
dos Santos e sua esposa Cecilia, ao presidente do clube da governadoria, Pedro Bedran e esposa Camilla Castro que, 
mais uma vez, estiveram presentes juntamente a uma comitiva de 10 pessoas. 

Até o momento o Governador 
Jô Antiório realizou 86 visitas 
oficiais desde o início do ano ro-
tário 2020-21. Em virtude do au-
mento do número de casos de 
Covid19 nas últimas semanas, 
visando preservar a saúde e se-
gurança de todos os companhei-
ros, as visitas oficiais presenciais 
programadas para o mês de de-
zembro foram adiadas para fe-
vereiro de 2021.

Marcelo Dória Pe. Boni
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Sabemos que muitas regiões estão em fases que 
possibilitaram o relaxamento e o acesso a alguns 
locais e serviços, mas isso não significa que a 
quarentena acabou.

Por isso, pedimos a colaboração de todos os 
companheiros para que utilizem a máscara nas 
atividades dos clubes (e fora deles também!).

Vamos cuidar da nossa saúde e também da saúde 
de quem amamos.

A QUARENTENA 
NÃO ACABOU!



Caros companheiros,

Estamos empenhados em organizar a 2ª Conferência de Rotary Inter-
national do Distrito 4563, que será um especial momento de encon-
tro e congraçamento entre os companheiros do nosso distrito.

As datas de inscrições não garantem a vaga, visto que o número de 
apartamentos no hotel é limitado e pode se esgotar antecipadamente.

Observações:

 Diária inclui pensão completa: Jantar, café da manhã e almoço ser-
vidos no restaurante Principal do Resort ou em Salão Privativo com 
bebidas não alcoólicas inclusas (água, suco e refrigerante).

 Não cobramos taxa de serviço.

 ISS: 2% sobre o total de serviços.

 Horário de Check in no resort: a partir das 15h do dia 28/05/2021

 Horário de Check out do resort: até 14h do dia 30/05/2021 — almo-
ço do domingo incluso.

 Room tax de R$ 2,70 por apartamento dia — OPCIONAL

 Conforme a Lei Antifumo 12.546, fica proibido o consumo de cigar-
ros, cigarrilhas, charutos ou de qualquer outro produto fumígeno em 
ambientes de uso coletivo, públicos e privados.

 Em caso de early check in não estão inclusos o café da manhã e 
o almoço.

 Em caso de early check in e late check out será cobrado 50% sobre 
o valor da diária. O resort deverá ser consultado previamente sobre a 
disponibilidade para que possamos efetuar o blo-queio.

 CORTESIA para 02 crianças de até 08 anos quando acomodada no 
mesmo apartamento de 02 adultos pagantes;

 Crianças acima de 09 anos serão cobradas como 3ª pessoa.

 Acomodação máxima na categoria de apto. Superior:

 03 adultos e 01 criança (até 11 anos) ou 02 adultos e 02 crianças 
(até 11 anos), ou seja 04 pessoas.

 Não acomodamos 05 pessoas no mesmo apartamento (indepen-
dente das idades);

 Para hospedagem de famílias com 02 adultos + 03 crianças (até 
08 anos), são necessários 02 apartamentos, podendo ser conjugados 
entre si. Neste caso é cobrado o valor de 01 apto. duplo + 50% da ta-
rifa vigente para o 2º apto conjugado para as crianças. Acomodação 
máxima de 02 crianças (0 a 8 anos) no 2º apartamento e 01 bebê (0 
a 3 anos) no mesmo apartamento dos pais.

 Horário para refeições: café da manhã das 06h30 às 10h00, almoço 
das 12h00 às 15h00 de domingo a quinta-feira, almoço das 12h30 às 
15h30 sexta-feira e sábado e jantar das 19h00 às 22h00.

 Para aqueles que desejarem entrar no dia 27/05/2021, contatar a 
Secretaria do Distrito. 

O pagamento pode ser parcelado até o dia de 30/04/2021, com op-
ções de pagamento em boleto bancário.

Garantimos aos companheiros que:

1) o hotel está atendendo a todos as orientações das áreas de saúde 
e, se na época for necessário, temos certeza que também o farão;

2) como os pagamentos serão efetuados apenas para a ADR, se hou-
ver algum impedimento na realização do evento, os valores serão 
integralmente devolvidos aos companheiros.

3) estamos cuidando para que tenhamos uma excelente conferência.

2ª CONFERÊNCIA DISTRITAL 
DO DISTRITO 4563

ACOMODAÇÕES:

Inscrições entre 
25/11/2020 e 31/12/2020:
Single: R$ 1.820,00
Duplo: R$ 2.220,00
Triplo: R$ 2.720,00

01/01/2021 e 28/02/2021:
Single: R$ 1.865,00
Duplo: R$ 2.315,00
Triplo: R$ 2.865,00

01/03/2021 e 20/05/2021:
Single: R$ 1.910,00
Duplo: R$ 2.410,00
Triplo: R$ 3.010,00

DE 28 A 30 DE 
MAIO DE 2021

Pensão Completa
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S
em o presente, não haverá futuro.

O que fazemos dia a dia é a construção do pre-
sente e ele é contínuo. Não existe um salto no 
vazio que separa o hoje e o futuro. O desenho 
da vida passa por metas, dentro de princípios e 

conceitos que regem aquilo em que cremos.

O apóstolo Paulo estava numa olimpíada em Corinto e, 
ao comparar o atleta com aqueles que transitam pela 
vida, disse que para atingirmos a plenitude de nossas 
potencialidades é necessário muito esforço. Afirmou 
que “lutar sem metas é como desferir golpes no ar”.

No ano 2019-20, graças ao esforço 
somado de todos os coordenado-
res, governadores, presidentes de 
clubes e do Escritório do Rotary In-
ternational no Brasil, a Fundação 
Rotária fez o maior investimento 
em projetos nos últimos dez anos 
em nosso país: 25 milhões de re-
ais! Temos capacidade e potencial 
para dobrar esse resultado. Para 
isso, precisamos de um esforço di-
rigido: saber o que queremos como metas.

Como somente 50% dos nossos clubes colocaram suas 
metas no Rotary Club Central, o desenho do amanhã 
tem uma interrogação em relação àquilo que podemos. 
Ainda assim, de comum acordo com os líderes da Fun-
dação Rotária no país, estabelecemos uma Meta Brasil 
de 5,6 milhões de dólares. Os 50% restantes podem fa-
zer a diferença.

Felizmente, os rotarianos enxergam os números apenas 
como uma bússola. E a leitura é imediata: quantas vidas 
serão salvas com a minha contribuição.

Dinheiro, por seu lado, é apenas uma medida!

Por exemplo: uma vacina para salvar uma criança da 
poliomielite custa 60 centavos de dólar – e um gesto 
como esse aciona um gatilho que triplica a contribuição 
por meio da Fundação Bill e Melinda Gates.

Todos se rejubilaram com a declaração da Organiza-
ção Mundial da Saúde sobre a erradicação da pólio no 
continente africano. Estamos caminhando a passos lar-
gos para que todos os rotarianos do mundo possam 
compartilhar um legado para a humanidade. Seremos 
todos herdeiros dessa vitória.

Considerando que em 2019-20 
cerca de 50% dos clubes não 
contribuíram com um centavo 
sequer para o End Polio Now, 
acreditamos ser justo e legítimo 
pedir que, neste mês de outu-
bro, 100% deles façam uma con-
tribuição de qualquer valor para 
cumprirmos nosso compromisso 
com todas as crianças do mun-
do. Entretanto, não podemos es-

quecer também do investimento no Fundo Anual-Sha-
re, que garante o futuro do servir.

Temos certeza de que estamos aprendendo a construir 
um novo Rotary, sem olhar os números pela sua gran-
deza, mas valorizando o suor e o esforço de todos. Lu-
tando com metas, sem desferir golpes no vazio, para 
contabilizarmos mais crianças salvas dentro dos princí-
pios e conceitos da Fundação Rotária de Fazer o Bem 
no Mundo.

Hipólito Ferreira
Curador 2019-23 da Fundação Rotária.

CONTABILIZAR

QUE SUA ESTRELA 
CONTINUE A BRILHAR
Hipólito Sérgio Ferreira
Rotary Club de Contagem 

     25/11/2020

Estamos 
aprendendo a 

construir um novo 
Rotary
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Visitas Oficiais | Eventos Dezembr0 2020

Fevereiro 2021

10 Quarta 12h | Grupo 1 | Presencial

São Paulo

01 Terça 20h | Grupo 7 | Presencial

Guarulhos

10
Quinta 20h | Online

Posse de Novos Associados 
Coletiva do Distrito 4563

04 Quinta 20h | Grupo 7 | Presencial

Guarulhos - Sul

24
Quarta 20h | Grupo 9 | Presencial

Osasco
Clube da Governadoria

09
Terça 20h | Grupo 2 | Presencial

SP Jardim das Bandeiras - 
Alto de Pinheiros

Em virtude do aumento do número de casos de Co-
vid19 nos últimos dias e visando preservar a saúde de 
todos as visitas oficiais presenciais programadas para 
o mês de dezembro foram adiadas para fevereiro de 
2021, conforme segue:



REVISTA ROTARY 456320

Flashes do mês

GRUPO 01 - ROTARY CLUB DE SÃO PAULO: 

O Rotary Club de São Paulo, em parceria com o ESPRO - Ensino Social Profissionalizante, realizou  o Projeto RYLA 
no mês de novembro.

O RYLA é uma das iniciativas do Rotary para o treinamento de jovens. O programa é um prêmio para aqueles 
que se destacaram na seleção realizada especialmente para participação no projeto, principalmente, quanto aos 
aspectos de potencial liderança e criatividade.

O projeto contou com a presença do Presidente do RCSP - Marcelo de Paschoal, o Governador Jô Antiório, o 
Coordenador da Comissão do Projeto RYLA do RCSP - Márcio Arroyo,  rotarianos do clube e  o Superintendente 
do ESPRO - Alessandro Saade e a Coordenadora do ESPRO - Kelly Regina Cotosck.

Palestrantes: Ariane Castro; Augusto Roque; Eric Nice; Jady Millan; Marcela Massari; Patrícia Kuhn e Wagner 
Sanchez.

GRUPO 04 – ROTARY CLUB SÃO PAULO - PIRITUBA: 

Juntamente com o Instituto Construindo Sonhos e alguns parceiros, o Rotary Club de São Paulo Pirituba 
realizou a ação MC DIA FELIZ ,  com a distribuição de 250 kits de lanches Big Mac, batata frita e refrigeran-
te para as crianças da comunidade Sítio Jaraguá. Tudo foi organizado seguindo os protocolos de higiene e 
distanciamento social. 
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GRUPO 05 - ROTARY CLUB DE SÃO PAULO - MANDAQUI: 

Entrega da segunda fase de doações ao Complexo Hospitalar do Mandaqui Voluntariado. 

Mais de 2.500 itens como quadros, cobertores, roupas, objetos de decoração, bolsas, calçados, malas, aparelho 
de fisioterapia, objetos de cozinha e edredons se transformarão em enxovais para bebês e manutenção de ges-
tantes sem condições de internação.  Trabalho voltado para atender a comunidade da zona norte de São Paulo.

O Clube também realizou ação com mais de 100 crianças do Instituto de Olho no Futuro que receberam os 
lanches do McDonalds no McDia Feliz, por meio da parceria da COMERC Energia - Empresa Cidadã & Rotary 
Mandaqui. 

GRUPO 06 - ROTARY CLUB SÃO PAULO - SÃO MATEUS: 

No mês de novembro o Rotary Club de São Paulo São Mateus realizou mais uma edição do Programa Líderes 
inspiradores, onde a temática Personalidade x Comportamento foi trabalhada.  O responsável pelas aulas foi o 
presidente Victor Prates.
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CLUBES

EN
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NÚMERO DE 
REUNIÕES

ADMISSÃO 
EM RI

FRE-
QUÊN-
CIA %

01 DE 
JULHO 

DE 2020

REALIZADO
2020-21 US$

31 DE 
AGOSTO 
DE 2020

REALIZADO
PER CAPITA 

US$

Frequência

TOTAL DE 
ASSOCIADOS AUMENTO 

OU PERDA 
REAL

FUNDAÇÃO ROTÁRIA

ENVIADO 
EM

01 - RC Aruja Sul 6 2 222/10/2019 51%38 634,5542 105,764 28/10/2020

11 - RC Cotia Granja Viana Emp. 2 1 116/05/2007 50%12 18,1913 1,521 23/11/2020

21 - RC Ilha Comprida 0 11 CLUBE ENCERRADO23/06/2001 11 23,890 2,17(11)

31 - RC Osasco 0 2 422/05/1959 56%47 1.651,7945 35,14(2) 09/11/2020

41 - RC Vargem G. Paulista - Conecta 10 10 425/06/2020 20 185,9120 9,300 23/11/2020

02 - RC Barueri 2 0 403/06/1981 90%14 595,4416 42,532 16/11/2020

12 - RC Cotia Mulheres Empreen. 2 0 527/04/2012 80%10 897,2512 89,732 13/11/2020

22 - RC Itapecerica da Serra 6 0 305/06/1969 80%7 32,6913 4,676 17/11/2020

32 - RC Pariquera-Açu Imigrantes 0 1 5 80%23/09/2013 8 6,507 0,81(1) 17/11/2020

42 - RCSP Aclimação 1 2 413/03/1985 85%14 59,4313 4,25(1) 17/11/2020

03 - RC Barueri Alphaville 0 3 519/03/1986 66%45 532,7942 11,84(3) 11/11/2020

13 - RC Embu 0 0 429/05/1972 58%6 27,506 4,580 07/11/2020

23 - RC Itapevi 0 0 222/05/2003 50%8 0,008 0,000 17/11/2020

33 - RC Poá 0 0 426/03/1958 11 160,6111 14,600 17/11/2020

43 - RCSP Água Rasa 0 1 510/09/1987 90%15 207,6714 13,84(1) 17/11/2020

04 - RC Barueri C. Com. Alphaville 0 3 4 80%30/06/2015 13 73,5410 5,66(3) 10/11/2020

14 - RC Ferraz de Vasconcelos 0 0 4 90%12/05/1966 18 75,2318 4,180 16/11/2020

24 - RC Itaquaquecetuba 2 2 510/02/1979 69%29 1.294,8829 44,650 17/11/2020

34 - RC Registro 0 0 428/04/1965 70%32 159,5432 4,990 17/11/2020

44 - RCSP Alto da Lapa 2 0 425/11/2003 83%23 790,9925 34,392 09/11/2020

05 - RC Barueri Empresarial 2 0 2 54%30/06/2018 16 0,0018 0,002 23/11/2020

15 - RC Guarulhos 0 3 419/03/1954 75%36 412,0035 11,44(3) 17/11/2020

25 - RC Itaqua - Pinheirinho 0 4 4 88%28/01/2019 15 139,6911 9,31(4) 09/11/2020

35 - RC Registro Ouro 0 2 523/09/1993 91%35 228,2333 6,52(2) 03/11/2020

45 - RCSP Alto da Mooca 0 1 509/05/1973 70%35 4.193,1034 119,80(1) 17/11/2020

06 - RC Barueri Tamboré 0 1 424/04/2002 66%16 603,2215 37,70(1) 16/11/2020

16 - RC Guarulhos - Aeroporto 1 0 328/07/1988 90%10 44,6211 4,461 17/11/2020

26 - RC Jandira S. Parnaíba Aldeia S. 1 0 427/06/1998 59%12 262,4713 21,871 13/11/2020

36 - RC Santa Isabel - Centenário 1 2 2 8000%22/04/2005 6 85,385 14,23(1) 23/11/2020

46 - RCSP Anhanguera 3 2 230/06/2020 80%21 0,0022 0,001 23/11/2020

07 - RC Carapicuíba 2 0 425/04/1988 90%16 96,5418 6,032 17/11/2020

17 - RC Guarulhos - Norte Centenário 0 0 425/05/2005 97%13 88,2213 6,790 05/11/2020

27 - RC Juquitiba 0 1 413/03/2002 70%16 51,1315 3,20(1) 17/11/2020

37 - RC São Paulo 1 1 413/02/1924 57%68 1.102,6468 16,220 03/11/2020

47 - RCSP Aricanduva 0 0 029/06/2018 0%9 99,729 11,080 18/11/2020

08 - RC Cotia Caucaia do Alto 0 0 429/04/1998 80%9 46,279 5,140 06/11/2020

18 - RC Guarulhos - Sul 0 0 5 87%24/06/1973 36 1.453,4836 40,370 09/11/2020

28 - RC Mairiporã 0 0 423/01/1983 79%18 1.073,6518 59,650 12/11/2020

38 - RC Suzano 1 0 328/04/1957 100%30 944,8231 31,491 06/11/2020

48 - RCSP Artur Alvim 1 1 407/05/2003 83%23 374,9523 16,300 17/11/2020

09 - RC Cotia Centro 7 414/03/2019 11 17,21414 1,5670%3 17/11/2020

19 - RC Guarulhos - Vila Galvão 4 2 419/05/1967 74%28 737,2330 26,332 04/11/2020

29 - RC Mogi das Cruzes 0 0 418/10/1949 55%34 417,1234 12,270 17/11/2020

39 - RC Suzano - Sul 0 1 512/12/1992 92%11 7,0110 0,64(1) 23/11/2020

10 - RC Cotia Granja Viana 0 0 503/06/1992 78%16 432,2115 27,01(1) 17/11/2020

20 - RC Iguape 0 0 Relatório não enviado13/04/1968 6 0,006 0,000

30 - RC Mogi das Cruzes - Oeste 0 0 411/04/1967 75%15 140,0915 9,340 17/11/2020

40 - RC Taboão da Serra Pirajuçara 0 0 304/03/1992 80%13 278,4913 21,420 18/11/2020

100%

70%
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49 - RCSP Avenida Paulista 0 2 516/10/1991 72%23 208,7221 9,07(2) 17/11/2020

59 - RCSP Jaguaré 1 4 4 70%27/03/1969 18 113,2615 6,29(3) 23/11/2020

69 - RCSP Noroeste Freguesia do Ó 1 1 330/08/1972 80%16 451,4516 28,220 17/11/2020

79 - RCSP São Mateus 7 3 322/02/2004 74%23 596,3027 25,934 16/11/2020

89 - RCSP Vila Maria 2 5 4 58%21/05/1967 48 1.651,0145 34,40(3) 12/11/2020

50 - RCSP Barra Funda 0 0 528/09/1967 19 160,5719 8,450 28/09/2020

60 - RCSP Jd. Bandeiras A. de Pinheiros 0 0 429/09/1969 47%33 1.611,4833 48,830 04/11/2020

70 - RCSP Norte 0 5 421/07/1953 75%55 1.649,0550 29,98(5) 17/11/2020

80 - RCSP São Miguel Paulista 0 0 2 80%10/01/1966 9 59,099 6,570 17/11/2020

90 - RCSP Vila Matilde - Centenário 1 1 406/05/2005 87%17 54,3417 3,200 17/11/2020

51 - RCSP Brás 2 0 330/11/2006 85%14 303,8916 21,712 17/11/2020

61 - RCSP Jardim São Paulo 0 2 CLUBE ENCERRADO22/08/2001 2 74,120 37,06(2)

71 - RCSP Oeste 0 0 4 70%21/07/1953 11 74,2411 6,750 16/11/2020

81 - RCSP Sapopemba - V. Industrial 1 0 403/10/2008 75%4 16,005 4,001 17/11/2020

91 - RCSP Vila Medeiros 0 0 416/06/2004 72%11 51,7911 4,710 16/11/2020

52 - RCSP Brooklin Armando A. P. 0 1 4 79%04/04/1963 18 1.004,8117 55,82(1) 29/10/2020

62 - RCSP Lapa 0 1 405/05/1993 69%31 1.504,1130 48,52(1) 04/11/2020

72 - RCSP Pacaembu Bom Retiro 0 2 4 65%05/06/1989 31 812,7229 26,22(2) 29/10/2020

82 - RCSP Sumaré 4 0 511/06/1971 90%13 1.039,6317 79,974 03/11/2020

92 - RCSP Vila Prudente 0 2 525/01/1966 90%12 0,0010 0,00(2) 16/11/2020

53 - RCSP Butantã 0 1 222/01/1992 75%28 892,2427 31,87(1) 17/11/2020

63 - RCSP Leste 0 1 413/02/1951 60%20 358,0119 17,90(1) 17/11/2020

73 - RCSP Panamby 0 2 411/12/2017 60%11 0,009 0,00(2) 12/11/2020

83 - RCSP Tatuapé 3 3 310/03/1970 87%36 222,1636 6,170 12/11/2020

93 - Rotary E-Club do Distrito 4430 0 7 1 50%28/06/2013 21 362,2414 17,25(7) 17/11/2020

54 - RCSP Cambuci 0 1 213/06/1982 75%16 269,3115 16,83(1) 17/11/2020

64 - RCSP Liberdade 0 1 424/03/1976 58%33 519.132,2132 15.731,28(1) 03/11/2020

74 - RCSP Parque Continental 0 1 3 60%02/03/1998 20 132,0219 6,60(1) 09/11/2020

84 - RCSP Tremembé 0 0 3 80%22/06/1999 15 675,2915 45,020 16/11/2020

94 - Rotary E-Club Online do Dist. 4430 2 0 2 80%09/03/2000 8 109,0810 13,642 23/11/2020

55 - RCSP Cantareira 3 2 420/05/1986 80%9 5,8210 0,651 17/11/2020

65 - RCSP Mandaqui 0 0 422/04/2002 80%15 1.563,8915 104,260 12/11/2020

75 - RCSP Penha 3 0 407/02/1958 80%20 253,2323 17,663 16/11/2020

85 - RCSP Vila Alpina 0 1 514/01/1975 88%33 3.318,6032 100,56(1) 16/11/2020

99 1271838 566.196,951810 18.115,43-28

56 - RCSP Caxingui 1 0 330/06/1973 56%9 37,6110 4,181 10/11/2020

66 - RCSP Moema Índia 2 10 4 64%30/06/2020 21 0,0013 0,00(8) 10/11/2020

76 - RCSP Pinheiros 0 0 407/05/1964 63%19 107,2719 5,650 29/10/2020

86 - RCSP Vila Carrão 1 0 428/06/1991 61%24 568,9825 84,961 16/11/2020

57 - RCSP Itaquera 0 1 423/02/1980 100%19 130,4118 6,86(1) 12/11/2020

67 - RCSP Mooca 0 1 428/02/1968 93%16 570,8415 35,68(1) 13/11/2020

77 - RCSP Pirituba 4 0 403/02/1999 90%15 1.386,4419 92,434 10/11/2020

87 - RCSP Vila Formosa 0 0 418/06/1985 78%14 245,8714 17,560 10/11/2020

58 - RCSP Jaçanã 3 0 412/12/2001 77%27 412,9730 15,303 09/11/2020

68 - RCSP Morumbi 1 0 4 59%12/11/1981 12 1.149,6913 95,811 23/11/2020

78 - RCSP Santana 0 0 CLUBE ENCERRADO22/06/1994 0 69,040 69,040

88 - RCSP Vila Guilherme 0 0 5 95%22/06/1994 14 1929,2714 137,810 17/11/2020

60%



Novos associados do mês

Baixa de associados do mês

O Distrito deseja boas-vindas aos seguintes companheiros:

O Distrito lamenta a saída dos seguintes companheiros:

 RCSP VILA MARIA 
Jeronymo Alexandre Feliliano Lopes

 RCSP TATUAPÉ 
Mayara Fabris

 RCSP ITAQUERA 
Antiogo Astorga Filho 

 RC OSASCO 
Rodolfo José Serine
Carlos Costa de Oliveira

 RC ITAQUAQUECETUBA - 
PINHEIRINHO 
Yaeko Massunaga 

 RCSP LAPA 
Luiz Claudio Spina

 RCSP LIBERDADE 
Ruy Cid Martins Vianna

 RCSP PACAEMBU BOM RETIRO 
Emira Maria Aranha Gazel 
Maiby Aranha Homsi Elias  

 RC GUARULHOS 
Marcos da Cruz  
Silvio Sipliano Da Silva 

 RCSP AVENIDA PAULISTA 
Marcos Mahfuz 
Sidney Aparecido Santiago 

 ROTARY E-CLUB DO DISTRITO 
4430
José da Silva  
Rinaldo Duran  
Dennis Silva  
Carla Zonzini 

 RCSP BARRA FUNDA 
Solange Bianchini de Carvalho 
Ricardo Handro  

 RCSP JAGUARÉ 
Sueli Regina Brusco  
Denise Dip 
Jefferson Ramirez  
Patricia Zório  

 RCSP ANHANGUERA 
Leonardo Ramos  
Kelly Alves  

 RC COTIA GRANJA VIANA 
Arnaldo Carvalho

 RC V. GRANDE PAULISTA - 
CONECTA 
Victor Martinelli Paladino  
Humberto Brassioli Corsi 

 RC SUZANO - SUL 
Fernando Diaferia

 RCSP MOEMA - ÍNDIA 
Neuza Maria Trauzzola

 RC COTIA MULHERES - 
EMPREENDEDORAS 
Fátima R. Marinho
Maria A. Marques da Silva

 RCSP PIRITUBA 
Ronaldo Garcia

 RC GUARULHOS - VILA GALVÃO
Kety Alves Santana Melo
Thiago Rodrigues dos Santos 
Patricia Otero Iotti

 RC SÃO PAULO 
Roberto Monastersky

 RC COTIA - CENTRO 
Lendro Ber Vieira  da Silva 

 RCSP SÃO MATEUS 
Wendel Alessandro Moura

 RCSP CANTAREIRA 
Renilda Reis da Silva Gonçalves
José Carlos Leite Nascimento
Emanuel Lopes

 RCSP VL MATILDE - CENTENÁRIO 
Francisco de Souza

 RCSP ANHANGUERA 
Rodrigo Francisco Mesquita 
Bueno de Miranda 

 RC VARGEM GRANDE 
PAULISTA 
Cassia Aparecida Martins  da Silva
Paulo Sergio  Generoso
Paulo de Tarso Meinberg

 RCSP PENHA 
Antonio Braga 
Guilherme Burger 


