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Expediente Carta do editor

Um dos grandes e inesquecíveis momentos na vida de 
um rotariano é quando ele se torna Governador Distrital. 

Sabemos que o Rotary é formado por “Pessoas Em 
Ação”. O governador no seu ano de governadoria é 
a imagem desta “Pessoa em Ação”, deste conceito do 
Rotary Em Ação. 

Ele toma posse no final de junho e inicia seu ano rotário 
participando das posses dos presidentes de Rotary Clubes.

Assim que termina a maratona de posses ele começa as 
visitas oficiais, como administrador do Rotary Internatio-
nal no distrito. E começam os projetos e programas ro-
tários e o governador é convidado a participar de tudo!

Nesta edição você verá os relatos dos clubes rotários 
visitados pelo governador Jô Antiorio, incentivando to-
dos a terem um ano de” renovação e amor” e como ad-
ministrador, verificando o Desenvolvimento do Quadro 
Associativo, assim como as contribuições para a Funda-
ção Rotária, os projetos e programas rotários e muito 
mais que os clubes têm à mostrar.

Leia com atenção a mensagem do governador Jô re-
latando as atividades desenvolvidas por ele desde sua 
posse! Momento de “superação” e muito trabalho”.

Leia a matéria sobre o “marco histórico: OMS (Organi-
zação Mundial da Saúde) reconhece o Continente Afri-
cano livre do vírus da poliomielite.”

E veja, também, as mensagens do Presidente Holger 
Knaack afirmando que o “Rotary é um reflexo desse 
mundo: “Devemos estar prontos para ouvir e nos adap-
tar, sempre recorrendo aos nossos valores fundamen-
tais de serviço, companheirismo, diversidade, integrida-
de e liderança“.

Já o Diretor Mário Sérgio assegura que: “gosta de citar 
filósofos e pensadores. Mas agora vou recorrer a um 
adágio popular, típico dos para-choques de caminhões 
Irmãos da Estrada (denúncia evidente da idade) e que 
meus governadores 2019-20 e 2020-21 escutaram além 
do suportável: “Enquanto alguns choram, outros ven-
dem lenços”. Nós, rotarianos, vendemos lenços.”. 

E reflita ao ler a mensagem da Daiane Daumichen, 
esposa do governador Jô, você encontrará determina-
ção e vontade de ajudar o próximo, quando ela diz: 
”quando pensei, há um ano atrás, em trabalhar com o 
tema Saúde Mental durante a gestão do meu marido, 
o Governador Jô Antiório, meu objetivo sempre foi o 
de conscientizar as pessoas da importância do aspec-
to emocional frente às nossas vidas. Por muito tempo, 
falar sobre saúde mental estava relacionado à doente 
mental, loucura, insanidade, desequilíbrio emocional, 
delinquência, e consequentemente um tabu.”

Nossa revista renova em conteúdo e forma! 

Aproveite e faça uma boa leitura!
@ rotarydistrito4563

@distrito4563

Rotary Distrito 4563 Ligeia Benícia de Almeida Stivanin
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Mensagem do Presidente

É HORA DE LEVARMOS O 
ROTARY ADIANTE

C
aros rotarianos, rotaractianos e amigos, o 
ano de 2020 trouxe mudanças monumentais 
que, até o momento, incluem uma pandemia 
e um apelo renovado por justiça social. So-
mos lembrados de que vivemos em um mun-

do em constante mudança, e o Rotary é um reflexo 
desse mundo.

Devemos estar prontos para ouvir e nos adaptar, sem-
pre recorrendo aos nossos valores fundamentais de 
serviço, companheirismo, diversidade, integridade e li-
derança. Se vivermos tais valores e aplicarmos a Prova 
Quádrupla em todos os aspectos de nossas vidas, es-
taremos preparados para liderar em todos os tempos.

Estou orgulhoso de como provamos nossa capacidade 
de adaptação. Diante de uma pandemia, o Rotary não 
parou. Tornamos nossas reuniões online e encontra-
mos novas maneiras de servir. Transformamos a Con-
venção 2020 do Rotary International em Honolulu, que 
foi cancelada, em nossa primeira convenção virtual. A 
cada semana, estamos provando que o Rotary é um 
encontro flexível que pode ocorrer em qualquer lugar 
– em reuniões tradicionais, em telefones celulares e em 
computadores. O Rotary oferece um modo de se co-
nectar a todos que o queiram, a qualquer momento, e 
continuará a fazê-lo.

Alguns até me disseram que têm preferido a combina-
ção de reuniões online e presenciais de agora do que 
como era antes. Como podemos nos beneficiar deste 
momento e aproveitar a oportunidade de abraçar a 
mudança para que o Rotary continue prosperando?

Para mim, apoiar novos tipos de clubes é fundamental. 
Eles não são mais meras experiências, mas uma parte 
real do Rotary hoje. Além dos clubes tradicionais, te-
mos e-clubs, Rotaract Clubs, clubes baseados em cau-
sas e clubes passaporte. Todos eles ajudam a tornar o 
Rotary mais inclusivo, flexível e atraente a novos asso-
ciados. Conheçam esses clubes, visitem-nos, troquem 
ideias e façam parcerias com eles. Promovam-nos entre 
eles e para as nossas comunidades.

Todos concordamos que precisamos fazer o Rotary 
crescer, mas às vezes podemos nos concentrar demais 
nos números e perder de vista o quadro geral. Afinal, 

um aumento no quadro associativo não faz sentido se, 
no ano seguinte, esses novos associados deixarem nos-
sos clubes. Temos de fazer o Rotary crescer de forma 
sustentável. As opções de flexibilidade para os clubes 
engajarão os associados e mostrarão à comunidade 
como somos diferentes de qualquer outro clube. Va-
mos celebrar que o Rotary agora tem menos a ver com 
regras e mais com as várias formas de envolvimento, 
além das reuniões tradicionais.

Recomendo que cada clube realize uma reunião anu-
al de estratégia para se perguntar – e responder ho-
nestamente – se está fazendo tudo o que pode pelos 
associados e se o clube reflete a comunidade à qual 
serve. Estamos adotando essa abordagem em nível in-
ternacional também. Estou orgulhoso de este ano ter-
mos seis mulheres servindo conosco no Conselho Dire-
tor do Rotary International, o número mais alto que 
já tivemos. Vamos manter o Rotary caminhando nessa 
direção em todos os níveis. Precisamos de mais perspec-
tivas, mais diversidade, para que a nossa organização 
vá ainda mais longe.

É fascinante imaginar como encontraremos novas ma-
neiras de nos adaptarmos e continuarmos eficientes 
este ano e além. Mas também estou inspirado pelo que 
não mudou nem nunca mudará no Rotary: as amiza-
des, as possibilidades de contato profissional, a prática 
de valores éticos e o serviço. De fato, são esses os valo-
res que tornam o Rotary atraente para todos.

Como disse o fundador do Rotary, Paul Harris, precisa-
mos ser revolucionários de tempos em tempos. Agora 
é um desses momentos. O Rotary Abre Oportunidades 
– incontáveis – para abraçarmos mudanças que nos 
fortalecerão ao mesmo tempo que permanecemos fiéis 
aos nossos valores fundamentais.

Holger Knaack
Presidente 2020-21 do Rotary 
International
Rotary Club de Herzogtum 
Lauenburg-Mölln, na 
Alemanha
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O ROTARY CHORA OU 
VENDE LENÇO?

C
ompleto hoje 220 reuniões nas telas de com-
putador, com retângulos substituindo con-
tato físico, apresentações interrompidas por 
choro de bebê ou alguém ralhando da cozi-
nha. De outra forma, no entanto, não con-

seguiria participar numa mesma noite do Seminário de 
Treinamento de Presidentes Eleitos das Bahamas e da 
fundação de clubes, ou fazer viagens aos distritos de 
Mendoza, Pernambuco e São Paulo.

Paulatinamente, aprendemos o uso das ferramentas 
digitais, suas vantagens e desvantagens. Apesar de 
estarmos inovando e nos flexibilizando mais por pres-
são externa do que por compasso interno, certamen-
te avançamos. O Rotary continua funcionando. Como 
prova disso, listo recentes decisões do Conselho Diretor 
nas reuniões de junho e julho de 2020:

1 – O endosso à decisão dos curadores de constituir 
o meio ambiente como área de enfoque da Fundação 
Rotária. Para os sul-americanos, com 30 anos de atraso, 
a novidade significa um resgate do programa Preserve 
o Planeta Terra, do presidente Paulo Viriato. Pesou na 
decisão a pesquisa efetuada entre quatro públicos-alvo: 
rotarianos, rotaractianos, alumni e profissionais de fora 
do Rotary. À exceção dos rotarianos, o meio ambiente 
foi a causa motivadora número um das outras audiên-
cias. Ao modernizar a agenda da Fundação, o Rotary se 
renova e se aproxima dos jovens e de seus temas.

2 – A resolução, também reforçando a decisão dos cura-
dores, de conceder recursos dos projetos de Subsídios 
Globais aos Rotaracts, uma sugestão do meu tempo de 
curador de ligação com esse comitê em Evanston. O Ro-
tary começa a agir concretamente no empoderamento 
do Rotaract, seguindo a determinação aprovada no 
Conselho de Legislação de 2019. Não há forma mais 
sólida de mostrar confiança do que outorgando recur-
sos. Caberá aos Rotaracts responder à altura do desafio 
com robustez jurídica, responsabilidade financeira e ca-
pacidade de planejamento e execução.

3 – Como é (ou deveria ser) do conhecimento dos rota-
rianos, nosso foco é o combate à Covid-19, esforço que 
já drenou 22 milhões de dólares dos fundos da Fun-
dação. Dos 310 distritos que submeteram o formulário 
para a concessão dos 25 mil dólares, sem contraparti-
da, 110 ficaram sem recebê-los num primeiro momento 
dado o esgotamento dos recursos de auxílio a catástro-

fes. Pois o Conselho Diretor direcionou 2,75 milhões de 
dólares do orçamento do Rotary (fruto das economias 
advindas da impossibilidade de viagens, despesas com 
hotéis, consultorias e refeições) aos cofres da Funda-
ção. Com essa medida, todos os distritos que protoco-
laram a solicitação receberão as verbas.

Além dessas boas notícias no plano global, também 
ocorreram novidades alvissareiras na zona sul-america-
na. Para se contrapor ao vendaval de más notícias, com 
mais de 74 mil mortes provocadas pelo novo coronaví-
rus até meados de julho, o Rotary insiste na sua agenda 
positiva. Para citar algumas das boas novas:

• A parceria entre o Rotary no Brasil e o projeto To-
dos pela Saúde, firmando a doação de 4,5 milhões de 
reais para ações de testagem, treinamento e encami-
nhamento de infectados nos asilos levantados pelos 31 
distritos brasileiros. Somados aos 3,2 milhões de reais 
doados pela Fundação Rotária e a projetos emparceira-
dos de Subsídios Globais, o investimento do Rotary em 
iniciativas de combate à pandemia no Brasil já superava 
8,5 milhões de reais em 15 de julho.

• Como consequência, temos visto uma projeção de 
imagem pública sem precedentes para o Rotary, in-
cluindo aí uma reportagem com o rotariano Humber-
to Silva, gestor do projeto Corona Zero, no programa 
Fantástico, da Rede Globo, e uma entrevista comigo no 
quadro Solidariedade, do Jornal Nacional, assistido por 
55 milhões de espectadores – além de inúmeras repor-
tagens positivas de atuação local e regional dos clubes, 
que são as verdadeiras engrenagens do Rotary.

Gosto de citar filósofos e pensadores. Mas agora vou 
recorrer a um adágio popular, típico dos para-choques 
de caminhões Irmãos da Estrada (denúncia evidente 
da idade) e que meus governadores 2019-20 e 2020-21 

escutaram além do suportável: 
“Enquanto alguns choram, ou-
tros vendem lenços”. Nós, rota-
rianos, vendemos lenços.

Palavra do Diretor

Mário César de 
Camargo
Diretor 2019-21 do Rotary 
International
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Mensagem do Governador

SUPERAÇÃO E TRABALHO: 
RESULTADO DO NOVO NORMAL

S
uperação! Essa foi a palavra do mês de agosto 
em nosso Distrito. Iniciamos as visitas oficiais e 
conseguimos estar em 25 clubes, com encon-
tros virtuais muito proveitosos e sempre com 
o intuito de motivar a todos para fazermos 

um Rotary ainda mais forte. Realizamos, também, dois 
encontros importantíssimos: o Seminário de Multi In-
formação Rotária (1ª parte) e o primeiro encontro dos 
cônjuges para apresentação de projetos das Associa-
ções de Famílias de Rotarianos e Casas da Amizade. No 
primeiro falamos de Desenvolvimento do Quadro Asso-
ciativo, Fundação Rotária, Administração e Planejamen-
to Estratégico com a participação da Diretora Eleita do 
Rotary International, Nick Scott da Inglaterra, do nos-
so Training Leader, Antonio Carlos Cardoso do Paraná 
(Distrito 4630), além das nossas “pratas da casa”, que 
nos trazem toda a experiência e competência em todas 
as oportunidades. No segundo vimos a avidez dos clu-
bes e cônjuges na divulgação de projetos maravilhosos.

Nesse mês que tivemos como tema o Desenvolvimento 
do Quadro Associativo nada melhor do que falar sobre 
essa grande meta, e batendo numa tecla que Paul Har-
ris já nos preconizava, a classificação dos associados. 
Talvez tenhamos nos esquecido dessa importante fer-
ramenta para termos um norte na busca de novos rota-
rianos. A utilização das profissões nos dá um rumo na 
captação, e não é nada difícil se começarmos pelo bási-
co, ou seja, com as profissões que temos em qualquer 
comunidade, em qualquer bairro, em qualquer cidade. 
Como tenho falado uma espécie de “parte geral”. E o 
melhor, pessoas que todos nós temos condições de sa-
ber se estamos convidando profissionais éticos e líde-
res, ou possíveis lideranças, de nosso meio.

Agosto ainda foi um mês de muita atuação dos clubes nas 
suas comunidades. Mesmo com toda a adversidade que te-
mos vivido foram inúmeras as oportunidades de servir. Cam-
panhas de vacinação, de doação de sangue, de testagem 
para detecção da Covid19, doação de alimentos, de cadeiras 
de rodas, entre muitas outras. Tivemos ainda eventos virtu-
ais recheados de sucesso, com palestras superinteressantes, 
fóruns rotários, fóruns de empreendedorismo, e muito mais. 
Os clubes do nosso Distrito 4563 estão em ação permanente.

E não ficamos por aí, em conjunto com os governadores 
eleito, César, e indicado, Joaquim, assinamos o protocolo 
para iniciarmos o Instituto de Liderança Rotária no distrito 
que formará capacitadores, inicialmente, e posteriormen-
te levará muito conhecimento rotário para formar lideran-
ças no âmbito dos clubes. E isso fazemos em conjunto pois 
é um trabalho de longo prazo, cuja semente está sendo 
plantada agora para que a árvore cresça com consistência 
e nos dê muitos bons frutos no futuro.

Enfim, foi mais um mês de muito trabalho e superação. 
Graças ao momento que vivemos podemos participar de 
duas, três visitas num mesmo dia. Temos, também, tido a 
felicidade de empossar novos associados, de crescer mes-

mo em meio a essa situação deli-
cada vivida pela humanidade.

Sigamos em frente, trabalhando em 
conjunto, para abrir oportunidades!

Jô Antiório
Governador 2020-21
Distrito 4563 - Rotary 
International

VISITAS OFICIAIS, MAS VIRTUAIS

Os trabalhos no Rotary não param! Por conta da pandemia, as visitas oficiais do Distrito 4563 foram ajustadas 
para acontecerem virtualmente. Pelo menos até o final de setembro essa será a formatação das reuniões. O 
Governador Jô Antiório e sua esposa Daiane afirmam que assim que a situação for normalizada estarão pre-
sencialmente visitando os clubes e seus projetos.

Neste mês de agosto foram 25 visitas oficiais, sempre no modelo de um encontro reservado entre o presidente do 
clube, secretário e presidente eleito com o Governador Jô Antiório e o governador assistente de cada grupo. Na se-
quência acontece a assembleia do clube com a participação de todos os associados com o Governador e o assistente. 
O ponto mais debatido tem sido o Desenvolvimento do Quadro Associativo, ponto nevrálgico da instituição hoje.
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A IMPORTÂNCIA DE 
CUIDAR DA SAÚDE 
MENTAL

Q
uando pensei, há um ano, em trabalhar 
com o tema Saúde Mental durante a 
gestão do meu marido, o Governador Jô 
Antiório, meu objetivo sempre foi o de 
conscientizar as pessoas da importância 

do aspecto emocional frente a nossas vidas. Por muito 
tempo, falar sobre saúde mental estava relacionado à 
doente mental, loucura, insanidade, desequilíbrio emo-
cional, delinquência, e consequentemente um tabu. 

Quanto mais falamos sobre sanidade mental, mais será 
desmistificada e focada no bem-estar e equilíbrio emo-
cional das pessoas. Uma vez que somos seres bio-psico-
social, pensar na saúde num todo é fundamental para 
estarmos prontos para enfrentar a rotina da vida, bus-
cando o equilíbrio entre todas essas dimensões.

É fato que cuidar das questões físicas é muito mais fácil 
por serem mais claras e aceitas pelas pessoas. 

Identificar como anda nossa saúde social é essencial, 
conhecendo a maneira como lidamos com as diferenças 
entre as pessoas do nosso convívio, trocando experiên-
cias, e alterações podem denotar adoecimento, prova 
disso é o quanto estamos sofrendo com o distancia-
mento físico e a falta do convívio social presencial.

E ao fazer esse scanner das dimensões, percebemos 
que o cuidado com a saúde mental não pode ser ig-
norado. E diante disso quanto mais dermos a oportu-
nidade de falar a respeito, mais será incentivado olhar 
para o emocional, através da observação dos próprios 
pensamentos, sentimentos e emoções, entendendo 
que, toda reação emocional faz parte da natureza dos 
seres humanos, devendo ser respeitada, compreendida 
e jamais julgada ou discriminada.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o 
conceito de saúde mental vai além da ausência da do-
ença ou de transtornos mentais, mas da capacidade 
que as pessoas possuem de usar suas próprias habilida-
des, recuperar-se do estresse rotineiro, ser produtivo e 
contribuir com a sua comunidade.

Para manter o equilíbrio é necessário estar bem fisica-

mente, mental e socialmente. Não podemos separar a 
saúde física da saúde mental, ambas interagem. Estar 
saudável emocionalmente é a chave para sobreviver às 
adversidades que encontramos na vida. 

Estamos vivendo um período de incertezas, é o ser hu-
mano busca o certo, o que é conhecido e controlável, 
permitindo viver sem o medo do desconhecido e de an-
gústias, sem se “pré ocupar” e consequentemente sofrer. 

A OMS constatou que além da periculosidade do novo 
Corona Vírus, a pandemia da Covid-19 tem provocado 
outro efeito devastador: uma crise de saúde mental em 
todo o planeta. Tedros Adhanom, Diretor Geral da or-
ganização “O impacto da pandemia na saúde mental 
das pessoas já é extremamente preocupante.”.

Nesse sentido promover, proteger e restaurar a saúde men-
tal é vital para toda a humanidade. Abrir a mente e oportu-
nidades para que as pessoas possam ser acolhidas em suas 
dores emocionais, será o objetivo em nossa gestão.

E vamos nos preservar evitando uma realidade tóxica, 
com número excessivo de informação, muitas vezes 
distorcidas e desencontradas, que geram estresse, an-
siedade, insônia, compulsão alimentar, dores no corpo 
entre outros sintomas.

Respeite seus limites, e se proteja, administrando as 
emoções frente à adversidade, evitando conflitos e rup-
turas que impactam negativamente a sua vida.

Agradeço a todo apoio que temos recebido em relação à 
saúde mental, vários projetos incríveis estão sendo pensados 
e implementados. Clubes abrindo oportunidades e espaço 

para os próprios rotarianos e tam-
bém para toda a comunidade se-
guimos juntos fazendo a diferença.

Mensagem do Cônjuge

Daiane 
Daumichen
Esposa do Jô Antiório, 
Governador 2020-21 do Rotary 
Distrito 4563
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C 
om o intuito de incentivar e compartilhar en-
tre os clubes os projetos desenvolvidos para o 
ano rotário 2020-21, a psicóloga e esposa do 
Governador Jô Antiório, Daiane Daumichen 
Antiório, organizou uma reunião virtual volta-

da para os cônjuges em 1° de agosto, que reuniu mais de 
100 participantes. “Faz muito tempo que temos o pro-
jeto voltado para saúde mental. Cada vez mais vemos 
pessoas com quadros de depressão, ansiedade, casos 
de suicídio o que traz muito desconforto para todos. É 
um problema que afeta a nossa humanidade nos dias 
de hoje, e a pandemia veio ressaltar a necessidade de 
olharmos para isso com urgência. Esse projeto será um 
“filho” que desejamos dar ao Distrito”, declarou o Go-
vernador Jô. O Diretor 2011/13 José Antonio Figueiredo 
Antiório e a Governadora 2019-20, Maria Lucia Strazelli 
reforçaram a importância da participação dos cônjuges 
ao longo da gestão de seus parceiros.

Os Clubes deram início às apresentações dos projetos de-
senvolvidos. O primeiro foi o RCSP Aclimação, presidido 

por Diva Fonseca que recebeu da 
O&O Academy, na índia, um convi-
te muito especial para participar do 
maior evento de meditação online 
do mundo: o Festival Mundial da 
Paz do EKAM, cuja adesão é gratui-
ta. A última edição reuniu mais de 
dois milhões de pessoas em todo o 
mundo. O evento consistiu em me-
ditações diárias de 20 minutos que 
objetivaram reduzir os efeitos da 
pandemia como ansiedade, medo 
e depressão. A ação mundial deseja 
impactar a consciência do indivíduo 
para promover a paz mundial e 
criar um ambiente pacífico.

Outro projeto apresentado e que 
conta com o apoio do RCSP Acli-
mação, foi “O Amor em Mechas”, 
criado em 2017 após a idealizadora 
e companheira, Debora Pieretti ter 
passado por um tratamento de cân-

cer de mama. “Ele nasceu de uma experiência que eu 
tive, ganhei uma peruca quando perdi meu cabelo, que-
ro fazer isso pelas mulheres que precisam”, contou. Até 
o momento já foram doadas mais de 1900 perucas para 
pessoas que estão em tratamento do câncer no Brasil e 
exterior.

O Instrutor Distrital Paulo Eduardo de Barros Fonseca, 
comentou sobre o perfil que é buscado no Rotary: al-
guém que possa influenciar outras pessoas. Comentou 
como o consumo de bebida alcoólica pode influenciar 
de forma negativa na estrutura familiar, ainda mais em 
tempos de quarentena. Citou também o Comitê forma-
do por ele e pelo Professor da Santa Casa, Guilheme 
Messas, intitulado Comitê de Regulação do Álcool, uma 
vez que a legislação do Brasil é muito fraca. A ideia é 
que com o tempo, esse projeto seja cruzado com o de 
saúde mental e seja expandido para o Distrito.

Andrea do Couto Sousa, presidente do RC de Arujá 
Sul, falou sobre o projeto em parceria com o Instituto 

SOLIDARIEDADE: UMA 
DAS PRINCIPAIS ARMAS 
CONTRA A PANDEMIA

Aconteceu

Cônjuges se reúnem durante reunião virtual e compartilham projetos de seus clubes
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Girassol que auxilia mulheres que sofrem de violência 
doméstica. Lá elas podem ter o apoio e atendimento 
psicológico gratuito. O Clube vai oferecer cursos de pro-
fissionalização para essas mulheres carentes que pode-
rão fazer salgados - ganharão um kit para começar o 
negócio-, e também aprender receitas triviais para ven-
der ou dar um upgrade em suas atividades. 

“Meu objetivo em falar sobre saúde mental é para des-
mistificar o preconceito que ainda existe sobre o assun-
to. Temos a saúde física, social, espiritual, profissional e 
mental. Ter um equilíbrio em todos os âmbitos e con-
seguir lidar com as adversidades e stress, transforman-
do os desafios em recursos, nos torna mais produtivos 
e felizes.”, comentou Daiane. Acrescentou que para a 
Organização Mundial da Saúde, a saúde mental da hu-
manidade, nesse momento da pandemia, é ainda mais 
preocupante do que a doença causada pelo vírus. 

O Núcleo Rotary de Desenvolvimento Comunitário 
(NRDC) - formado por não rotarianos que querem fa-
zer a diferença por meio de projetos sociais-, foi repre-
sentado pela Helena Zinger, do RCSP Norte, durante a 
reunião que falou que há 18 anos desenvolve projetos 
e ações junto aos grupos de apoio atendidos. “Todo 
ano organizamos palestras com médicos e psicólogos 
sobre os mais diversos temas para a comunidade”, con-
tou. Atualmente são mais de 10 mil núcleos em mais 
de 100 países em áreas urbanas e rurais. Com a orien-
tação de um Rotary Club patrocinador, os integrantes 
dos NRDC planejam e executam projetos que atendem 
as necessidades das comunidades como água potável, 
saúde pública, alfabetização, segurança e emprego. 

Gislaine Luzia Bueno do RC Guarulhos e esposa do 
presidente Elias Fermin Koo Monroy, falou sobre os 
diversos projetos que vem desenvolvendo, entre eles 
o trabalho com a Casa da Esperança, instituição de 
saúde mental, responsável pelo atendimento de 30% 
da população de Guarulhos. O clube criou um projeto 
com foco em como a alimentação pode influenciar nas 
emoções. “Nossas emoções afetivas estão totalmente 
ligadas à comida, queremos poder auxiliar as pessoas 
e famílias que sofrem com depressão, ansiedade, ainda 
mais nesse momento da pandemia”, disse.

O Projeto Travessia é encabeçado pelo RC Barueri Al-
phaville, conta com o apoio da entidade Filhos da Luz 
que cuida de dependentes químicos. A esposa do pre-
sidente do clube, Ana Paula Tracco explicou que mui-
tas famílias precisam de auxílio no pós-tratamento de 
drogas, para que essas pessoas consigam voltar a ser 
inseridas na sociedade. O Clube, por sua vez, oferece 
aulas e cursos especializados para esses ex-dependen-
tes químicos. Eles acompanham o dia a dia das famílias 
dando todo suporte necessário. 

Silvia Antonio de Souza, esposa do presidente Moacir 
de Souza, do RC Barueri Centro Comercial de Alphavil-
le, comentou que o clube faz um trabalho com jovens 
aprendizes e também ações de cuidados com a saúde. 
Com a chegada da pandemia, houve uma mudança na 
percepção dos projetos dos clubes. Destaque para a pa-
lestra online realizada para o 22º Agrupamento de Su-
primentos do Exército Brasileiro de Barueri, a respeito 
de violência doméstica, que contou com a participação 
de 120 soldados e 50 rotarianos e palestrantes como a 
Dra. Rosmary Corrêa, do RCSP Norte, falando a respei-
to dos aspectos jurídicos e de Daiane Daumichen Antió-
rio que abordou os aspectos psicológicos do tema. 

O RCSP Pinheiros possui muitos projetos. Entre eles a do 
CAMP Pinheiros, junto a outros três clubes do Distrito que 
realizam cursos e treinamento para jovens, além da inser-
ção dos mesmos no mercado de trabalho. “No primeiro 
dia da gestão do Governador Jô foi aprovado o proje-
to junto ao Hospital Samaritano Paulista e o Laboratório 
DASA para a realização dos testes de sorologia para de-
tecção de COVID-19 nos profissionais da área de saúde, 
serão mais de mil testes que poderão ser usados para es-
tudos epidemiológicos posteriormente.”, explicou o rota-
riano Henrique Misawa, associado do clube. Outra ação 
que merece destaque é a possível retomada do projeto 
de saúde mental. A ideia é adaptar um container junto ao 
Instituto Bairral de Psiquiatria para crianças autistas de 0 a 
3 anos, faixa etária em que ainda é possível ter resultados 
bons com tratamento adequado para o transtorno, além 
de orientar pais e familiares, para que essas crianças sejam 
mais produtivas e participativas ao longo da vida. 

Maria Inês Sofia, presidente da Casa da Amizade do RC 
Guarulhos Vila Galvão, citou o projeto que surgiu com a 
pandemia junto ao Clube, palestras que abordem o tema 
saúde mental e mercado de trabalho. Por meio do pro-
jeto “Socializando Saberes”, reúnem uma vez por mês as 
profissionais da área de saúde mental para que compar-
tilhem com as demais, as experiências positivas duran-
te a quarentena. Sandra Hiraoka de Oliveira Castro, do 
mesmo clube, falou sobre o projeto que estão desenvol-
vendo de uma ‘casa’ voltada para o acompanhamento e 
auxílio de autistas adultos. A ideia é oferecer psicólogos, 
atividades variadas, oficinas de jardinagem e panificação 
para a população da região com o transtorno.

Carla Blanco Pousada, do RC São Paulo, explanou sobre um 
dos projetos da gestão 2020-21 que tem como foco a mu-
lher rotariana. O objetivo é incentivar lideranças femininas 
dentro do Rotary. Por isso, foi criado um grupo de WhatsA-
pp chamado mulheres pré-rotarianas em que, diariamente, 
apresentam a associação e também ministram palestras 
virtuais para esse grupo. Também organizaram no mês de 
agosto o “Fórum de Mulheres Empreendedoras” que dis-
cutiu temas como saúde mental, empreendedorismo e os 
desafios desse “novo mundo” em que vivemos. 
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Já a companheira Audília Claudia Angelini Dolivo, do 
RCSP Norte e esposa do Presidente Wanderley San-
tos, contou sobre as ações de seu clube, entre elas, a 
parceria com o projeto Coruja que atende 92 famílias 
com doação de cestas básicas, mensalmente. Também 
dão suporte para pessoas em situação de rua com a 
distribuição de kits de higiene pessoal e máscaras de 
proteção. Do mesmo clube, Maria Irene Mangini, do 
RCSP Norte , citou o trabalho artesanal que é comercia-
lizado anualmente no bazar da Associação de Famílias 
de Rotarianos de São Paulo - ASFAR - que esse ano não 
aconteceu por causa da pandemia, com o intuito de 
arrecadar verba para os projetos. 

Na sequência, Sandra Paixão, esposa do presidente Sa-
muel Paixão, do RCSP Vila Carrão, destacou o projeto feito 
juntamente com a ONG Samaritano que auxilia mulheres 
que sofreram abuso doméstico e vivem em abrigos, para 
arrecadação de kits de higiene e maquiagem, “muitas de-
las saem de casa com a roupa do corpo apenas” explicou. 
Ministram também palestras com psicólogas que auxiliam 
na autoestima. Outro projeto em andamento é a criação 
de um site que servirá como um canal de denúncia e aju-
da para mulheres em situação de risco em seus lares. 

Camila Macedo Couto Bedran de Castro, esposa do 
presidente do RC Osasco, Pedro Paulo Barbieri Bedran 
de Castro, contou sobre os projetos permanentes do 
Clube como a sala de computadores da ACM, o banco 
de leite e a ala Rotary na maternidade Amador Aguiar, 
a padaria comunitária da Paróquia São Vito, a padaria 
escola e oficina de marcenaria na Casa Maria Maia, sala 
de pilates da AACD, Projetos RYLA e Rumo. Os demais 
programas que serão executados nos próximos meses 
são o de sacolas retrô, para qualificação de costureiras 
e o banco de cadeiras de rodas. 

“Na publicação do nosso boletim mensal temos dado 
bastante destaque para a questão da saúde mental, 
além de trabalhar o tema em nossas redes sociais. É um 
conteúdo que é divulgado para um extenso mailing de 

rotarianos e não rotarianos. Destaco também a parceria 
com a “Casa Azul”, grupo de voluntários que confeccio-
nam bonecas terapêuticas, posteriormente doadas para 
hospitais, como a Santa Casa de São Paulo”, disse Diogo 
Antonio Morato Matrorocco, marido da presidente Sil-
via Mara Cabriotti, do RCSP Pacaembú Bom Retiro.

Entre outras ações, a esposa do presidente Fauze Ab-
dul Khalek do RCSP Pirituba, Patricia Frige Abdul Kha-
led, fará a campanha “setembro amarelo” que está in-
timamente ligada às questões de saúde mental, já que 
conscientiza sobre o suicídio. Em novembro, será a vez 
de tratar o tema câncer de próstata, que contará com 
especialistas na área de saúde do homem.

E por fim, Renata Gaspar Buso, esposa do presidente do 
RCSP Butantã Leandro Rizek Daugaich, citou o projeto, 
que há anos auxilia pessoas que passaram por even-
tos traumáticos, como as catástrofes em Santa Maria e 
Brumadinho. Nesse período, eles vêm fazendo muitas 
intervenções psicológicas a fim de auxiliar a comunida-
de a passar da melhor forma pela pandemia. 

No encerramento, Daiane Daumichen Antiório lembrou 
a todos do Simpósio de Saúde mental que será realiza-
do no mês de outubro e vai contar com a participação 
de médicos, advogados e psicólogos, e será aberto para 
toda comunidade. 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) afirma, em 
nota divulgada recentemente, que a pandemia está 
causando uma crise de saúde mental nas Américas e 
alertou para os problemas causados pelo medo e iso-
lamento. Reforçou ainda que o estresse aumentou 
consideravelmente o uso de drogas e álcool, além dos 
problemas relacionados ao aumento da violência do-
méstica contra mulheres.

Clarissa Perillo
Jornalista do Rotary Distrito 4563
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Roque Petrella 46 – conj.402 - Brooklin – São Paulo 
(11) 9.9978-8548 | (11) 9.9978-9365

sizaffonso@uol.com.br

S. AFFONSO E DA COSTA ADVOGADOS

Civil   Família   SocietárioSA 
DC

FAÇA A SUA LUZ BRILHAR 

A
o contrário do que muita gente pensa, lide-
rança não é uma habilidade inata. Mesmo 
aqueles que nascem com algumas caracte-
rísticas necessárias a um líder nem sempre 
se tornam um bom líder ou, melhor dizen-

do, um líder do bem. Vejam, por exemplo, os sempre ci-
tados “líder do tráfico” ou “líder da guerrilha” ou “líder 
da quadrilha”, etc. A boa liderança é um aprendizado 
ao longo da vida. E o líder - como as demais pessoas - 
nunca pode parar de aprender, pois a vida nunca para 
de ensinar. Nesse sentido, o Rotary é uma extraordiná-
ria escola de formação de líderes. Quando a pessoa é 
admitida em Rotary, a luz da liderança está latente em 
seu interior. Cabe a cada um descobrir essa luz e fazê
-la florescer. Assim também acontece com o “Ideal de 
Servir”, que muitos desconhecem que o tem e, quando 
o descobrem, tornam-se rotarianos exemplares. Opor-
tunidades o Rotary nos oferece a todo o momento: 
na convivência com pessoas extraordinárias, ao assu-
mir funções que nos desafiam a crescer, ao participar 
e coordenador ações do clube, ao participar de Semi-
nários, Conferências, Convenções, etc. e ser inspirados 
por grandes líderes. Uma das características essenciais a 
um líder em Rotary é que ele forma outros líderes, não 
apenas seguidores. Olhe para dentro de si, descubra e 
cultive essa poderosa luz e deixa-a brilhar. Mas, para 
que sua luz brilhe, não é necessário que a luz do outro 
esteja apagada. 

Memória

Texto publicado em homenagem ao nosso querido companheiro Valdemar L. Armesto Coordenador de 
Rotary da Região 31 e Diretor da ABTRF – Associação Brasileira da The Rotary Foundation. 

Sua luz sempre irá brilhar!

 07/03/1951       02/08/2020
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Aconteceu

A 
primeira parte do Seminário de Multi Infor-
mação Rotária foi realizada no dia 15 de 
agosto, de forma online, e contou com a 
participação de mais de 340 pessoas. En-
tre os temas abordados, destaque para o 

Desenvolvimento do Quadro Associativo, Planejamento 
Estratégico e Fundação Rotária. O evento iniciou-se com 
a abertura do Governador Jô Antiório 2020-21 e, na se-
quência, o diretor do Rotary International 2011/13, José 
Antonio Figueiredo Antiório comentou sobre a impor-
tância de a família estar em Rotary. “Eu digo que nasci 
em Rotary. Minha família sempre entendeu a necessida-
de de estarmos envolvidos nos projetos da instituição. 
Ser voluntário é algo muito importante. Temos nossas 
famílias, nossos relacionamentos, mas em Rotary nós ex-
pandimos de forma extraordinária nosso contato pesso-
al e profissional. Gostaria que todos pensassem em con-
junto, assim seremos mais eficientes”, comentou.

“Quero fazer das minhas palavras a do diretor Antiório. 
A capacitação é um dos pilares da instituição. Eu gos-
taria de citar Santo Agostinho, que diz ‘não podemos 
amar o que não conhecemos’”, que possamos então 
conhecer profundamente o Rotary”, disse o Instrutor 
Distrital, Paulo Eduardo de Barros Fonseca.

Para a diretora eleita do Rotary International, Nicki Scott, 
que participou diretamente da Inglaterra, o planejamen-
to estratégico é a principal diferença entre liderar e ge-
renciar. “Acredito que o Rotary é uma forma de viver, eu 
tinha apenas 34 anos quando entrei para a Instituição. 

Criei meus filhos em Rotary. Temos histórias diferentes, 
mas temos um laço em comum. Teremos um mundo em 
que as pessoas estão em ação e precisamos de um pla-
no. Quero falar sobre o nosso projeto de futuro para 
o Rotary. Nesse mundo em constante ação precisamos 
abraçar a mudança, é preciso olhar para fora”.

Ela acrescentou que a permanência média no Rotary 
é de dois anos, mas é preciso chegar a um período de 
cinco anos, além de conseguirmos aumentar o enga-
jamento de quem já está na Instituição e garantir que 
encontrem valor em longo prazo. Mais do que novos 
associados, inserir e aproximar quem já está nos clubes 
é fundamental. Usar a tecnologia que temos na atua-
lidade de forma positiva para se aproximar ainda mais 
de quem está se sentindo solitário. 

Já os Governadores Osmar Azevedo e Sizenando Affon-
so falaram sobre a importância da administração e do 
plano de liderança de clubes para fortalece-los. “Não 
conheço nenhuma instituição que mudou tanto quanto 
o Rotary, vivemos um estado de necessidade para que 
possamos manter vivos os projetos. As aspirações per-
manentes no Rotary são o desenvolvimento do quadro 
associativo e a Fundação Rotária e precisam estar pre-
vistas em todos os clubes”, explicou Sizenando. 

Na sequência, o Governado Paschoal Flavio Leardini, 
coordenador regional assistente de Rotary, falou sobre 
a importância do DQA e como fortalecê-lo nos clubes. 
Ressaltou a importância de conhecer melhor a organi-

SEMINÁRIO REÚNE MAIS 
DE 300 PARTICIPANTES
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zação e conhecer a história e os homens por trás de 
tudo. “Todos precisam crescer e ser mais audazes. Su-
gerimos aos clubes que se formem satélites para que 
possamos dar mais corpo a cada um deles. Tome a de-
cisão de ser um mentor, um agente de mudança e de 
transformação dentro do seu clube. O DQA é trabalho, 
planejamento, estratégia, envolvimento da família ro-
taria, é sair a campo, pensar fora da sua área, é preciso 
pensar em comunicação e nas mídias sociais. E como 
fortalecer o DQA do seu clube? Mantendo engajamen-
to e atratividade”.

Em sua fala, o Instrutor Distrital 
Paulo Eduardo de Barros Fonseca, 
ressaltou que o Rotary só existe 
por causa dos Rotarianos. “Para 
a gente fazer valer o trabalho e 
atender as necessidades da co-
munidade, precisamos conhecer 
a fundo nossa organização, hoje 
nosso distrito tem 93 clubes, 
sendo que 55 deles não têm 20 
associados, 32 não chegam a 15 
associados e 11 clubes estão em 
situação de risco. Como eu faço 
o diagnóstico no meu clube? O “My Rotary” disponibi-
liza questionários para entendermos como os associa-
dos estão se sentindo. Precisamos entender os pontos 
fortes e fracos do nosso clube para melhorar o que for 
necessário, precisamos mudar. O que será do Rotary 
dependerá do que fazemos hoje”.

O presidente da comissão distrital da Fundação Rotá-
ria, Governador Renato Figueiredo, abordou o papel 
da Fundação e da ABTRF. Comentou sobre a dificulda-
de em arrecadar anualmente 100 dólares por associado 
para os projetos. Explicou sobre a distribuição dos re-
cursos para o Fundo de Utilização Controlada (FDUC), 
sobre as contribuições para o Fundo Anual, além da 

importância da liderança nos clubes e a necessidade da 
criação dos projetos.

Dando continuidade ao seminário, o companheiro Fe-
lipe Faria, explicou as principais diferenças entre o sub-
sidio distrital e o global, e destacou a importância dos 
relatórios, enquanto Paulo Grimaldi explanou sobre o 
subsídio Global citando um caso.

O último palestrante do semi-
nário foi o governador 2013-14 
do Distrito 4630, Antonio Carlos 
Cardoso, que falou sobre o pro-
grama da Empresa Cidadã como 
fonte de recursos para a Funda-
ção Rotária, com o objetivo de fi-
nanciar projetos sustentáveis, du-
radouros e de grande impacto, 
permeando pelos temas: pros-
pecção de empresas, estratégias 
de como abordar as empresas, 
negociação de contrato da par-
ceria e como fechar os acordos e 
manter as parcerias.

O evento foi finalizado com as considerações do Conse-
lheiro Pessoal do Governador, Diretor José Antonio Fi-
gueiredo Antiório, do Instrutor Distrital, Paulo Eduardo 
de Barros Fonseca e o encerramento pelo Governador 
2020-21, Jô Antiório, que ressaltou a importância “do 
crescimento do Rotary para que tenhamos cada vez 
mais braços para sermos cada vez mais fortes e abrirmos 
oportunidades para o desenvolvimento pessoal, o cres-
cimento profissional, para a atuação nas comunidades 
locais e internacionais e a integração com a juventude”.

Clarissa Perillo
Jornalista do Rotary Distrito 4563

Minha família 
sempre entendeu 
a necessidade de 

estarmos envolvidos 
nos projetos da 

instituição
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O 
continente 
Africano foi 
oficialmente 
reconhecido 
pela Organi-

zação Mundial da Saúde 
(OMS) livre do vírus sel-
vagem da poliomielite. 
Esta certificação acontece 
quatro anos depois que a 

Nigéria registrou o último caso da doença.

Com isso, a região africana e os nossos parceiros da Ini-
ciativa Global de Erradicação da Pólio (GPEI), sinalizam 
um enorme passo em direção à eliminação da parali-

sia infantil globalmente. A certificação é uma grande 
conquista na área da saúde pública para os rotarianos, 
agentes da saúde, líderes locais e nacionais, sem contar 
o grande número de parceiros. Agora, são cinco das 
seis regiões indicadas pela OMS, que representam mais 
de 90% da população mundial livres da pólio. 

O anúncio foi feito pelo Presidente do Rotary Inter-
national 2020-21, Holger Knaack, no último dia 25 de 
agosto às 12:30 de Brasília. 

Vamos celebrar juntos este marco histórico!

Internacional

Clarissa Perillo
Jornalista do Rotary Distrito 4563

U
m marco histórico no Rotary. Após 115 anos, a associada do Rotary Club de 
Windsor-Roseland, no Canadá, Jennifer Jones foi escolhida para presidir a or-
ganização no ano rotário 2022-23. Não havendo candidato opositor, ela será 
oficialmente declarada como presidente indicada em 1° de outubro. 

Ela é fundadora e presidente da premiada empresa Media Street Productions 
Inc. tem doutorado em direito e já presidiu a junta diretiva da Universidade de Windsor e 
da câmara regional de comércio de Windsor e Essex. Atual curadora da Fundação Rotária, 
Jennifer entrou no Rotary em 1997 e já serviu à organização como vice-presidente, direto-
ra, moderadora da Assembleia Internacional, líder de treinamento, presidente de comissão 
e governadora de distrito. 

Também é copresidente da Comissão “END POLIO NOW”. Recebedora do Prêmio “Dar de si antes de pensar em si” 
e da menção por Serviços Meritórios, Jennifer Jones e seu marido, Nick Krayacich, são membros das Sociedades Arch 
Klumph, Paul Harris e de doadores testamentários. 

JENNIFER JONES É A 1ª 
MULHER INDICADA PARA 
PRESIDENTE DO ROTARY

OMS RECONHECE O 
CONTINENTE AFRICANO 
LIVRE DA POLIOMIELITE
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Visitas Oficiais | Eventos Setembro 2020

01
Terça 18h | Grupo 3

SP Vila Matilde - Centenário
Terça 20h | Grupo 1

SP Cambuci

02 Quarta 20h | Grupo 10

Cotia - Granja Viana

03
Quinta 18h | Grupo 10

Cotia - Granja Viana Empresarial
Quinta 20h | Grupo 8

Suzano Sul

08
Terça 18h | Grupo 1

SP Oeste
Terça 20h | Grupo 10

Cotia Centro

09
Quarta 08h | Grupo 8

Itaquaquecetuba - Pinheirinho
Quarta 20h | Grupo 8

Poá

10
Quinta 18h | Grupo 3

SP Vila Prudente
Quinta 20h | Grupo 7

Guarulhos - Norte Centenário

14
Segunda 18h | Grupo 6

SP Aricanduva
Segunda 20h | Grupo 10

Vargem G. Paulista - Conecta

15 Terça 20h | Grupo 9

Carapicuiba

11 Sexta | Rotary International

43º Instituto Rotary Brasil

12 Sábado | Rotary International

43º Instituto Rotary Brasil

13 Domingo | Rotary International

43º Instituto Rotary Brasil

17
Quinta 18h | Grupo 4

Rotary e-club of online 
Distrito 4430
Quinta 20h | Grupo 11

SP Panamby

21
Segunda 18h | Grupo 4

SP Vila Medeiros
Segunda 20h | Grupo 5

SP Mandaqui

16
Quarta 18h | Grupo 7

Santa Isabel - Centenário
Quarta 20h | Grupo 2

SP Pinheiros

22
Terça 18h | Grupo 4

SP Pirituba
Terça 20h | Grupo 8

Ferraz de Vasconcelos

23 Quarta 20h | Grupo 2

SP Alto da Lapa

24 Quinta 20h | Grupo 4

SP Vila Guilherme

28 Segunda 20h | Grupo 7

Rotary e-club do Distrito 4430

29
Terça 18h | Grupo 5

SP Cantareira
Terça 20h | Grupo 8

Mogi das Cruzes - Oeste

30 Quarta 20h | Grupo 7

Guarulhos Vila Galvão

26
09h | Transmitido pelo Zoom

Seminário de Multi 
Informação Rotária
ID: 818 9843 7471 | Senha: 996905
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Flashes do mês

RCSP PIRITUBA: Em parceria com a SUPERA - Ginástica para o cérebro, unidade de Pirituba, o RCSP Pirituba 
realizou um drive thru solidário para arrecadação de alimentos não perecíveis. Foram montadas 38 cestas básicas 
que serão distribuídas para famílias carentes da comunidade da região e entorno.

ROTARY CLUB ARUJÁ SUL GANHA QUATRO NOVOS ASSOCIADOS

LEONARDO DO COUTO SOUSATHAYNA SAID GABRIEL DO COUTO SOUSA

CLUBE DESTAQUE DO MÊS
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RCSP PINHEIROS: No mês de agosto, o RCSP Pinheiros, em parceria com o Hospital Samaritano e o Labo-
ratório DASA, iniciaram projeto para a realização de testes de sorologia, a fim de detectar a COVID-19 nos pro-
fissionais de saúde. Posteriormente, os resultados poderão ser usados em estudos epidemiológicos. Mais de mil 
testes foram contratados através de recursos recebidos de Subsídio Global da Fundação Rotária.

RCSP MANDAQUI: Projeto de entrega de filtros de barro para 60 famílias carentes, assistidas pelo Instituto 
de Olho no Futuro, localizado no Jardim Peri zona norte de São Paulo.
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RC BARUERI ALPHAVILLE 
O Rotary Club de Barueri Alphaville, por meio do Projeto Alimento para Todos, realizou a entrega de 245 cestas 
básicas na Comunidade Flamenguinho, em Osasco. Devido ao grande número de desempregados, foi criado o 
primeiro Núcleo Rotary de Desenvolvimento Comunitário (NRDC), em parceria com a Paróquia Nossa Senhora 
do Rosário de Fátima que fez a doação de cinco máquinas de costura, retalhos e linhas para a criação de uma 
oficina. O objetivo é oferecer recursos para que os moradores tenham outra atividade, como por exemplo, a 
produção e venda de máscaras de tecido. Em breve, aulas de corte e costura, panificação, marcenaria e elétrica 
serão iniciadas. Será possível também obter mentorias financeiras para que os futuros empreendedores saibam 
administrar seus negócios. 

RCSP ARTUR ALVIM: O RCSP Artur Alvim, 
presidido pelo companheiro Clovis Costa de Oli-
veira e sua esposa Aparecida Silva Rubio Oliveira, 
organizaram ação entre abril e julho de distribui-
ção de cestas básicas. No total, foram mais de 320 
doações para famílias carentes das regiões adja-
centes ao Clube. O projeto contou também com 
a participação dos companheiros do RCSP Vila 
Matilde e Vila Carrão. Organizaram e distribuíram 
as cestas os companheiros Jadir, Jaime, Ivan, Rú-
bio, Lucena e Matheus Lucena do Rotaract. Em 
agosto, o programa de entrega de cestas básicas 
seguiu a todo vapor e contou com o apoio do clu-
be RCSP Carrão, RCSP Vila Matilde e RCSP Brás e 
a Associação ABJA, que cedeu as instalações para 
estoque e distribuição dos produtos, além de con-
tribuir com cestas básicas. Até o momento, foram 
distribuídas em torno de 500 cestas básicas, sendo 
mais de 150 famílias atendidas neste mês.
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RCSP PARQUE CONTINENTAL 
Realizada vacinação contra sarampo e hepatite B, em sistema drive thru, no estacionamento do Shopping Con-
tinental pelo RCSP Parque Continental. A ação contou com a participação de aproximadamente 700 pessoas e 
mais de 1100 vacinas foram aplicadas. O Clube também realizou a campanha “Doe sangue, doe vida”, em par-
ceria com o Shopping Continental e o Banco de Sangue Paulista. 

RCC GRANJA VIANA: Entrega de 120 livros e diversos brinquedos educativos ao Instituto Conviver.
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RCSP NORTE: Drive Thru Solidário realizado na Estação da Luz, com a participação de Rotarianos, Rotarac-
tianos e Clube de Carros Antigos, arrecadou 498 cestas básicas , que estão sendo distribuídas para comunidades 
carentes. A primeira a receber foi a Comunidade Coruja da Vila Guilherme.

RC BARUERI EMPRESARIAL: Com uma temática bastante atual e necessária, o RC Barueri Empresarial, 
realizou uma live pelo youtube: “Violência doméstica e os impactos em tempos de pandemia”, que contou com 
a participação do presidente do clube, Moacir de Souza, da delegada Rosmary Correa, companheira do RCSP-
Norte que abordou os aspectos jurídicos da questão, bem como da psicóloga Daiane Daumichen Antiório, que 
falou sobre as questões emocionais nos casos de abusos.
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RSCP JAÇANÃ: O RSCP Jaçanã promoveu ao longo de agosto a ação “Mascaras que Alimentam”, em parceria 
com o Supermercado X, Hipermercados Bergamini e Ourinhos. O projeto teve como objetivo a arrecadação de 
alimentos. Na compra e doação de um quilo de alimento, os clientes ganharam máscaras de proteção do Rotary. 

Ao todo, o clube arrecadou 2,46 toneladas de alimentos, os quais foram doados para a Paróquia Natividade 
do Senhor, Paróquia Nossa Senhora de Fátima, Igreja Evangélica Emanuel, Comunidades São Judas Tadeu, São 
Francisco, Sagrada Família e Natividade do Senhor.

RCSP ACLIMAÇÃO: O RCSP Aclimação fez 
a doação de quatro mil copos de água mineral 
para duas entidades do bairro: a Casa Ninho, 
lar das crianças e de adolescentes que estão 
em tratamento contra o câncer e ao CESPROM, 
entidade sem fins lucrativos, de caráter 
educacional e de assistência social que tem como 
missão, a melhoria das condições de vida dos 
migrantes em situação de vulnerabilidade.

RCSP MANDAQUI: Somando esforços 
com o Voluntariado do Complexo Hospitalar 
do Mandaqui, o RCSP Mandaqui realizou a 
arrecadação de usados que serão vendidos 
para suprir aos necessitados em forma de kits 
hospitalares e roupas de bebês para as mães 
carentes da região.
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01 - RC Aruja Sul 4 0 222/10/2019 50%38 106,7742 26,694 05/08/2020

11 - RC Cotia Granja Viana Emp. 2 0 316/05/2007 60%12 18,1914 1,522 24/08/2020

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

31 - RC Osasco 0 0 522/05/1959 89%47 198,8647 4,230 04/08/2020

41 - RC Vargem G. Paulista - Conecta 0 4 425/06/2020 90%20 0,0016 0,00(4) 24/08/2020

02 - RC Barueri 0 0 403/06/1981 60%14 68,0714 4,860 24/08/2020

12 - RC Cotia Mulheres Empreen. 0 0 527/04/2012 82%10 93,6810 9,370 24/08/2020

22 - RC Itapecerica da Serra 3 3 205/06/1969 70%7 27,327 3,900 24/08/2020

32 - RC Pariquera-Açu Imigrantes 0 0 Relatório não enviado23/09/2013 8 6,508 0,810

42 - RCSP Aclimação 0 1 413/03/1985 80%14 57,6413 4,12(1) 24/08/2020

03 - RC Barueri Alphaville 0 1 519/03/1986 83%45 301,3944 6,70(1) 01/08/2020

13 - RC Embu 0 0 429/05/1972 54%6 17,126 2,850 01/08/2020

23 - RC Itapevi 0 0 222/05/2003 75%8 0,008 0,000 24/08/2020

33 - RC Poá 0 0 526/03/1958 96%11 160,6111 14,600 24/08/2020

43 - RCSP Água Rasa 0 0 510/09/1987 85%15 41,4715 2,760 12/08/2020

04 - RC Barueri C. Com. Alphaville 0 0 Relatório não enviado30/06/2015 13 11,3213 0,870

14 - RC Ferraz de Vasconcelos 0 0 Relatório não enviado12/05/1966 18 49,8718 2,770

24 - RC Itaquaquecetuba 1 1 510/02/1979 67%29 390,0429 13,450 12/08/2020

34 - RC Registro 0 0 228/04/1965 60%32 109,1732 3,410 24/08/2020

44 - RCSP Alto da Lapa 0 0 525/11/2003 96%23 136,5523 5,940 01/08/2020

05 - RC Barueri Empresarial 2 0 Relatório não enviado30/06/2018 16 0,0018 0,002

15 - RC Guarulhos 0 0 319/03/1954 85%36 286,9936 7,970 17/08/2020

25 - RC Itaquaquecetuba - Pinheirinho 0 0 Relatório não enviado28/01/2019 15 66,4715 4,430

35 - RC Registro Ouro 0 1 523/09/1993 95%35 165,2234 4,72(1) 17/08/2020

45 - RCSP Alto da Mooca 0 0 509/05/1973 85%35 979,0435 22,770 24/08/2020

06 - RC Barueri Tamboré 0 0 424/04/2002 68%16 77,6016 4,850 24/08/2020

16 - RC Guarulhos - Aeroporto 0 0 428/07/1988 91%10 30,0310 3,000 24/08/2020

26 - RC Jandira S. Parnaíba Aldeia S. 0 0 427/06/1998 90%12 63,4212 5,290 24/08/2020

36 - RC Santa Isabel - Centenário 0 0 Relatório não enviado22/04/2005 6 85,386 14,230

46 - RCSP Anhanguera 2 0 230/06/2020 70%21 0,0023 0,002 24/08/2020

07 - RC Carapicuíba 0 0 425/04/1988 60%16 74,2316 4,640 24/08/2020

17 - RC Guarulhos - Norte Centenário 0 0 425/05/2005 94%13 36,8713 2,840 04/08/2020

27 - RC Juquitiba 0 0 413/03/2002 70%16 0,0016 0,000 24/08/2020

37 - RC São Paulo 0 0 513/02/1924 50%68 794,3968 11,680 11/08/2020

47 - RCSP Aricanduva 0 0 229/06/2018 50%9 75,689 8,410 24/08/2020

08 - RC Cotia Caucaia do Alto 0 0 529/04/1998 60%9 46,279 5,140 24/08/2020

18 - RC Guarulhos - Sul 0 0 Relatório não enviado24/06/1973 36 618,8636 17,190

28 - RC Mairiporã 0 0 423/01/1983 81%18 140,6318 7,810 13/08/2020

38 - RC Suzano 0 0 428/04/1957 73%30 158,6330 5,290 01/08/2020

48 - RCSP Artur Alvim 1 0 507/05/2003 83%23 263,3924 11,451 24/08/2020

09 - RC Cotia Centro 3 0 414/03/2019 80%11 17,2114 1,563 24/08/2020

19 - RC Guarulhos - Vila Galvão 1 2 519/05/1967 100%28 304,0327 10,86(1) 05/08/2020

29 - RC Mogi das Cruzes 0 0 418/10/1949 56%34 346,5334 10,190 10/08/2020

39 - RC Suzano - Sul 0 0 512/12/1992 80%11 7,0111 0,640 24/08/2020

10 - RC Cotia Granja Viana 0 0 503/06/1992 85%16 76,9716 4,810 24/08/2020

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 82%15 88,9215 5,930 19/08/2020

40 - RC Taboão da Serra Pirajuçara 0 0 304/03/1992 60%13 67,3213 5,180 24/08/2020
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49 - RCSP Avenida Paulista 0 0 516/10/1991 75%23 180,8123 7,860 24/08/2020

59 - RCSP Jaguaré 0 0 Relatório não enviado27/03/1969 18 6,3918 0,360

69 - RCSP Noroeste Freguesia do Ó 1 0 430/08/1972 90%16 59,0117 3,691 16/08/2020

79 - RCSP São Mateus 0 1 522/02/2004 90%23 60,9722 2,65(1) 15/08/2020

89 - RCSP Vila Maria 2 3 Relatório não enviado21/05/1967 48 1.417,6447 29,53(1)

50 - RCSP Barra Funda 0 0 428/09/1967 50%19 58,6619 3,090 24/08/2020

60 - RCSP Jd. Bandeiras A. de Pinheiros 0 0 429/09/1969 60%33 1.546,5833 46,870 24/08/2020

70 - RCSP Norte 0 2 521/07/1953 71%55 405,9253 7,38(2) 20/08/2020

80 - RCSP São Miguel Paulista 0 0 Relatório não enviado10/01/1966 9 59,099 6,570

90 - RCSP Vila Matilde - Centenário 0 0 406/05/2005 93%17 37,8717 2,230 10/08/2020

51 - RCSP Brás 1 0 330/11/2006 80%14 125,2015 8,941 24/08/2020

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

71 - RCSP Oeste 0 0 Relatório não enviado21/07/1953 11 74,2411 6,750

81 - RCSP Sapopemba - V. Industrial 0 0 503/10/2008 85%4 16,004 4,000 21/08/2020

91 - RCSP Vila Medeiros 0 0 416/06/2004 82%11 9,6511 0,880 19/08/2020

52 - RCSP Brooklin Armando A. P. 0 0 Relatório não enviado04/04/1963 18 4,8118 0,270

62 - RCSP Lapa 0 0 505/05/1993 60%31 70,9731 2,290

72 - RCSP Pacaembu Bom Retiro 0 0 Relatório não enviado05/06/1989 31 141,1931 4,550

82 - RCSP Sumaré 0 0 511/06/1971 96%13 1.008,2313 77,560 03/08/2020

92 - RCSP Vila Prudente 0 2 325/01/1966 95%12 0,0010 0,00(2) 24/08/2020

53 - RCSP Butantã 0 0 322/01/1992 87%28 288,4028 10,300 28/08/2020

63 - RCSP Leste 0 0 413/02/1951 70%20 139,4620 6,970 24/08/2020

73 - RCSP Panamby 0 1 511/12/2017 60%11 0,0010 0,00(1) 23/07/2020

83 - RCSP Tatuapé 3 2 410/03/1970 92%36 201,3337 5,591 18/08/2020

93 - Rotary E-Club do Distrito 4430 0 2 Relatório não enviado28/06/2013 21 362,2419 17,25(2)

54 - RCSP Cambuci 0 0 313/06/1982 72%16 80,9216 5,060 01/08/2020

64 - RCSP Liberdade 0 0 424/03/1976 55%33 79,8733 2,420 24/08/2020

74 - RCSP Parque Continental 0 0 Relatório não enviado02/03/1998 20 108,2220 5,410

84 - RCSP Tremembé 0 0 Relatório não enviado22/06/1999 15 183,6715 12,240

94 - Rotary E-Club Of Online do Dist. 4430 0 0 Relatório não enviado09/03/2000 8 17,308 2,160

55 - RCSP Cantareira 0 0 520/05/1986 75%9 5,829 0,650 28/07/2020

65 - RCSP Mandaqui 0 0 422/04/2002 80%15 473,3615 31,560 03/08/2020

75 - RCSP Penha 0 0 407/02/1958 75%20 283,7920 14,190 24/08/2020

85 - RCSP Vila Alpina 0 0 514/01/1975 90%33 1.099,1633 33,310 13/08/2020

31 401838 16.269,641829 890,53-13

56 - RCSP Caxingui 1 0 330/06/1973 70%9 28,6110 3,181 12/08/2020

66 - RCSP Moema Índia 1 1 Relatório não enviado30/06/2020 21 0,0021 0,000 29/07/2020

76 - RCSP Pinheiros 0 0 407/05/1964 74%19 91,2419 4,800 03/08/2020

86 - RCSP Vila Carrão 1 0 428/06/1991 91%24 300,9825 84,961 14/08/2020

57 - RCSP Itaquera 0 0 423/02/1980 100%19 88,9919 4,680 24/08/2020

67 - RCSP Mooca 0 0 428/02/1968 100%16 138,3616 8,650 11/08/2020

77 - RCSP Pirituba 1 0 403/02/1999 94%15 79,7316 5,321 01/08/2020

87 - RCSP Vila Formosa 0 0 418/06/1985 76%14 67,1514 4,800 17/08/2020

58 - RCSP Jaçanã 1 0 512/12/2001 67%27 70,6028 2,611 10/08/2020

68 - RCSP Morumbi 0 0 Relatório não enviado12/11/1981 12 41,1412 3,430

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

88 - RCSP Vila Guilherme 0 0 Relatório não enviado22/06/1994 14 105,3614 7,530



REVISTA ROTARY 456324

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:

 RC BARUERI - ALPHAVILLE 
Fernando Camelo da Mota 

 RC GUARULHOS - VILA GALVÃO 
Marco Sanches 
Gerson Vicari 

 RC ITAPECERICA DA SERRA 
Altani da Trindade 
Luciano de Oliveira 
Marcia Pinto 

 RC ITAQUAQUECETUBA 
Alicio Olivato 

 RC REGISTRO - OURO 
Manuel Dias Junior 

 RC VARGEM GRANDE PAULISTA 
- CONECTA 
Michele de Araújo

Adriano de Pontes 
Guilherme Santos 
Bruno Souza 

 RCSP ACLIMAÇÃO 
Margareth Notrispe 

 RCSP JARDIM SÃO PAULO 
Miatto, Laércio
Liliane Siqueira 

 RCSP MOEMA - ÍNDIA 
Jacira Barros 

 RCSP NORTE 
Ricardo Martins 
Daad Mitre El Tayar

 RCSP PANAMBY 
Ana de Sá Rodrigues 

 RCSP SÃO MATEUS 
João Artur Moreira dos Santos

 RCSP TATUAPÉ
Ana Oliveira 
Lisandra Martins da Silva 

 RCSP VILA MARIA 
José Caccia
Gustavo Gomes de Faria
Vinicíus Gomes de Faria 

 RCSP VILA PRUDENTE 
Antonio Cimino 

 ROTARY E-CLUB DO DISTRITO 
4430
Horasa de Araújo 
Luiz Henrique de Araújo 

 RC ARUJÁ - SUL 
Gabriel Couto 
Mariana Medeiros 
Thayna Said 
Leonardo Sousa 

 RC BARUERI - EMPRESARIAL
Felipe Oliveira 
Ana Siqueira 

 RC COTIA - CENTRO
Diane Costa 
Fernando Ferreira 
Thais Nero

 RC COTIA GRANJA VIANA - 
EMPRESARIAL 
Felipe Aguiar 
Darcio de Souza 

 RC GUARULHOS - VILA 
GALVÃO 
Marco Aurelio Barbosa Sanches

 RC ITAPECERICA DA SERRA 
Altani da Trindade 
Luciano de Oliveira 
Marcia Pinto 

 RC ITAQUAQUECETUBA 
José Maria Dias 

 RCSP ANHANGUERA 
Luciane Arantes 
Decio Eisig

 RCSP ARTUR ALVIM 
Jorge Garcia 

 RCSP BRÁS 
Rafael Basili Oya da Silva 

 RCSP CAXINGUI
Marcelo Flaborea 

 RCSP JAÇANÃ 
Aristides Medeiros Junior 

 RCSP MOEMA - ÍNDIA 
Teresa Della Monica Kodama 

 RCSP NOROESTE - FREGUESIA 
DO Ó
Matilde Romão 

 RCSP PIRITUBA
Ronei Campos Lopes 

 RCSP TATUAPÉ 
Paula Calciolari 
Tricia Esteves Cesar 
Mayara Fabris 

 RCSP VILA CARRÃO 
Bruno José Morato

 RCSP VILA MARIA 
Dário Barreto 
Antonio Custodio de Castro


