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Carta do editor
Carta ao Leitor,
NÃO IMPORTA O LUGAR. NÃO IMPORTA QUANDO.
USE MÁSCARA! SALVE VIDAS! O uso da máscara salva
vidas! Pessoas que já foram vacinadas ou que já foram
infectadas com o vírus também devem usar máscara.
Pessoas imunes ao vírus ainda podem transmití-lo. Por
isso, use máscara sempre que estiver fora de casa ou na
presença de outras pessoas.
O Presidente 2021-22, Holger Knaack em sua mensagem de maio de 2021 nos relata que ele e sua esposa
Susanne hospedaram vários estudantes do Intercâmbio
de Jovens do Rotary por muitos anos. E continua relatando que: ”tenho verdadeira paixão por este programa, que foi a minha porta de entrada para o Rotary.
Ficamos muito tristes quando tivemos que suspender
as viagens por causa da covid-19, principalmente, pelos
jovens, pois os anos para participar de um intercâmbio
não voltam. Porém, isso foi necessário para manter todos em segurança. Devido às muitas incertezas trazidas
pela pandemia, o Conselho Diretor do Rotary International decidiu suspender intercâmbios presenciais até
junho de 2022. Agradecemos imensamente aos dirigentes de Intercâmbio de jovens, famílias anfitriãs e voluntários por sua cooperação, e incentivamos os distritos
a oferecerem intercâmbios virtuais neste meio tempo
para conectar estudantes e comunidades do mundo
inteiro. Aqueles que não podem participar do Intercâmbio de Jovens do Rotary devem considerar outras
oportunidades que oferecemos, como o Intercâmbio
de Serviços às Novas Gerações. Esse programa é excelente para quem está na faixa etária de 18 e 30 anos e
quer prestar serviços comunitários individualmente ou
em grupo e, de quebra, ganhar experiência equivalente
a um estágio”, finaliza. Leia toda a mensagem do Presidente Holger! Vale a pena!
E o Diretor de Rotary International, 2021-22, Mário César Martins de Camargo nos presenteia com as “LIÇÕES
APRENDIDAS EM 13 MESES DE PANDEMIA”. Segundo
ele: “Um navio no porto está seguro. Mas não é para
isso que os navios foram feitos.” – William Shedd. Este
é o penúltimo artigo que escrevo para a Rotary Brasil numa sequência de 72 meses, desde julho de 2015,
quando assumi o cargo de curador da Fundação Rotária. O tema do aprendizado nesses seis anos será o foco
do último artigo, no próximo mês. Neste, quero ressaltar as lições aprendidas em 13 meses de confinamento
pela Covid-19, como todos os rotarianos da América do
Sul. O Rotary caminha para uma maior diversificação.
As tendências pré-pandemia foram exponencializadas
por ela: ingresso crescente de mulheres, de rotaractianos e outros públicos. Nosso desafio de descolar da estagnação será superado em nossas zonas de redução
do quadro associativo pela incorporação de audiências
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novas. Nossas zonas 23 e 24 apresentam expressiva participação feminina, em torno de 30%, superior à média
mundial de 24%. Testemunhei a posse virtual de mais
de 2 mil novos associados ao longo desses 13 meses”.
Veja mais, lendo toda a mensagem nesta edição de
nossa revista.
“No próximo mês teremos inúmeras atividades, como
o RYLA distrital online, o evento de apresentação de
projetos que está mobilizando os clubes, o lançamento
do programa de saúde multidisciplinar do Distrito 4563
e a Conferência Distrital que será transmitida também
pelo Youtube para que todos possam acompanhar esse
momento único.
E o ano rotário vai chegando ao seu momento derradeiro, falta apenas um mês e não podemos deixar a
“peteca” cair, continuemos atuando em nossas comunidades e em nossos clubes para que cheguemos ao final
de junho com grande sucesso no Distrito 4563 e possamos entregar aos nossos sucessores clubes e distrito
prontos para o futuro.
Continuemos abrindo oportunidades para nossas comunidades, agindo com ética, justiça e criando melhores
amizades”, finaliza nosso governador 2020-21, Jô Antiório, em sua mensagem deste mês de maio de 2021. A
mensagem está excelente! Vale a leitura integral!
E nossa amada Daiane Antiorio, esposa do Governador
Jô Antiorio nos brinda com uma significativa e motivadora mensagem. “Olá cônjuges renovadores! A nossa gestão com o lema Rotary abre oportunidades está
chegando ao fim, e é fato que inúmeras oportunidades
estão sendo abertas, mesmo diante de tantas adversidades que nos limitam!!! Outro dia eu li que as pessoas fracas esperam a crise passar e uma oportunidade
chegar, todavia, que pessoas fortes e otimistas criam o
cenário oportuno e fazem acontecer, vejo isso dentro
do nosso distrito. Gostaria muito de compartilhar com
vocês uma leitura que tem agregado muito na vida. Estou lendo o livro “A lógica do Cisne Negro”, de Nassim
Taleb, que conta a história da descoberta do Cisne Negro na Austrália em 1770. Todo acontecimento improvável e transformador, após a sua ocorrência, é que as
pessoas passam a acreditar que era previsível”.
Nossa revista deste mês de maio está muito interessante com muitos projetos realizados pelos Rotary Clubs
do distrito 4563 e muito mais... Recomendo que vocês,
queridos leitores vejam todas as matérias e mensagens
deste exemplar que está excelente!
Boa leitura!

Ligeia Benícia de Almeida S tivanin

NÃO IMPORTA
O LUGAR.
NÃO IMPORTA
QUANDO.
USE MÁSCARA!
O uso da máscara salva vidas!
Pessoas que já foram vacindas ou que já foram infectadas
com o vírus também devem usar máscara. Pessoas imunes
ao vírus ainda podem transmití-lo.
Por isso, use máscara sempre que estiver fora de casa ou
na presença de outras pessoas.

Mensagem do Presidente

MAIO 2021

P

or muitos anos, Susanne e eu hospedamos
vários estudantes do Intercâmbio de Jovens
do Rotary. Tenho verdadeira paixão por este
programa, que foi a minha porta de entrada
para o Rotary. Ficamos muito tristes quando
tivemos que suspender as viagens por causa da covid-19, principalmente pelos jovens, pois os anos para
participar de um intercâmbio não voltam. Porém, isso
foi necessário para manter todos em segurança.

Devido às muitas incertezas trazidas pela pandemia, o
Conselho Diretor do RI decidiu suspender intercâmbios
presenciais até junho de 2022. Agradecemos imensamente aos dirigentes de Intercâmbio de Jovens, famílias anfitriãs e voluntários por sua cooperação, e incentivamos os distritos a oferecerem intercâmbios virtuais
neste meio tempo para conectar estudantes e comunidades do mundo inteiro.
Aqueles que não podem participar do Intercâmbio de
Jovens do Rotary devem considerar outras oportunidades que oferecemos, como o Intercâmbio de Serviços às
Novas Gerações. Esse programa é excelente para quem
está na faixa etária de 18 e 30 anos e quer prestar serviços comunitários individualmente ou em grupo e, de
quebra, ganhar experiência equivalente a um estágio.
Simukai Matshalaga, rotaractiana do Zimbábue, ficou
com Susanne e eu em Ratzeburg três anos atrás enquanto fazia esse intercâmbio.
Quando me inscrevi ao Intercâmbio de Serviços às Novas Gerações, não percebi que estava por iniciar uma
experiência que mudaria minha vida. Este programa me
deu isso e muito mais. Ele me ensinou sobre a importância de errar, aprender e continuar sendo eu mesma.
Alguns dos melhores momentos foram à mesa do jantar. Lembro do calor humano e da gentileza como fui
tratada em cada casa que morei. Levei algumas semanas para entender como um estranho podia cuidar de
mim com tanto carinho como os membros da família
Rotary. Fiquei inspirada com as lições de humildade que
tive convivendo com tantas pessoas incríveis. Conheci
uma nova cultura e percebi que as únicas coisas que
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nos separam são nossas experiências e, às vezes, nossas
falsas suposições.
Profissionalmente, o intercâmbio aumentou minha confiança como engenheira. Ao ver como outras organizações lidavam com os problemas, percebi que eu era
a pessoa certa para superar desafios no meu próprio
país. Ao voltar da Alemanha, recusei uma promoção,
deixei meu emprego e me dediquei a abrir uma empresa familiar – uma decisão que jamais teria tomado
antes, por puro medo.
Estou em dívida com a família Rotary. Não tenho certeza se os amigos, mentores e famílias que conheci
sabiam que mudariam minha vida permanentemente.
Espero que agora eles saibam.
O Rotary mudou a vida de Simukai e pode mudar a
sua também. Todos nós podemos vivenciar algo semelhante, mesmo que de longe. Assim, eu incentivo você
a fazer uma viagem virtual este mês para participar de
reuniões de outros clubes on-line. Você verá como o
Rotary é diferente ao redor do mundo ao conhecer pessoas e fazer novos amigos.
Vamos aproveitar as atuais conexões on-line para,
quando chegar a hora certa, desfrutarmos novamente
dos intercâmbios presenciais, inclusive o Intercâmbio
Rotário da Amizade, um programa excelente para associados de todas as idades.
Apesar das restrições atuais aos encontros presenciais,
sabemos que O Rotary Abre Oportunidades, sempre.
Agora é hora de nos preparar para que, assim que deixarmos esta pandemia para trás, voltarmos mais fortes
do que nunca a um mundo ansioso por se conectar.

Holger Knaack
Presidente 2020-21 do Rotary
International
Rotary Club de Herzogtum
Lauenburg-Mölln, na
Alemanha

Palavra do Diretor

Lições aprendidas em 13
meses de pandemia
“Um navio no porto está seguro. Mas não é para isso que os navios foram feitos.” – William Shedd

E

ste é o penúltimo artigo que escrevo para a Rotary
Brasil numa sequência de 72 meses, desde julho de
2015, quando assumi o cargo de curador da Fundação Rotária. O tema do aprendizado nesses seis anos
será o foco do último artigo, no próximo mês. Neste,
quero ressaltar as lições aprendidas em 13 meses de confinamento pela Covid-19, como todos os rotarianos da América
do Sul.
1 – O Rotary caminha para uma maior diversificação: As
tendências pré-pandemia foram exponencializadas por ela:
ingresso crescente de mulheres, de rotaractianos e outros
públicos. Nosso desafio de descolar da estagnação será superado em nossas zonas de redução do quadro associativo
pela incorporação de audiências novas. Nossas zonas 23 e 24
apresentam expressiva participação feminina, em torno de
30%, superior à média mundial de 24%. Testemunhei a posse
virtual de mais de 2.000 novos associados ao longo desses 13
meses e minha contabilidade pessoal indicou 50% de participação feminina, o que necessariamente refletirá numa fatia
maior nos próximos gráficos. Haverá incorporação de novos
públicos, como minorias sociais, dentro da ênfase recentemente implantada pelo Rotary de diversidade, equidade e
inclusão. “Ah, mas o Rotary não é mais o mesmo, corremos o
risco de extinção”, lamentam alguns. Nem pensar. A instituição apenas segue o mantra de seus 116 anos: ser um corte
transversal da comunidade. Muda o entorno, muda o Rotary.
Até para sobreviver.
2 – O Rotary caminha para um maior rejuvenescimento: Por
sua cobertura territorial global, diversidade cultural e pelos
diferentes cenários econômicos dos seus 528 distritos, nossa
organização reage a passos de paquiderme às mudanças.
Não somos uma multinacional de cerveja, que rapidamente
conquista mercados, aniquila ou compra concorrentes, demite para baixar custos. Somos uma organização humanitária,
baseada na solidariedade e na diminuição das mazelas de
nossas circunscrições. Reagimos como um transatlântico, não
um barco de corrida. Levamos 84 anos para incorporar mulheres ao quadro associativo e 61 para perceber que os jovens
são uma força vibrante e nossos herdeiros. Nossa lupa voltouse à juventude há pouco tempo, ainda que nossos óculos a
tivessem mirado seis décadas atrás. O desafio virtual somente
acelera esse olhar para os jovens por seu natural conforto
com os meios digitais, seu “habitat” de berço. O Rotaract cresce 8% ao ano, enquanto o Rotary encontra-se estagnado há
25 anos. Os rotaractianos compartilham e valorizam nossos
ideais, programas, jargão, objetivos. Naturalmente, isso implicará em ajustes e aproximação para reduzir o hiato geracional. Mas um capitão de empresa não faria diferente ao ser
mentor dos seus sucessores. A pandemia ajuda no processo
de incorporação dos jovens ao Rotary, ao contrário do que
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muitos pensam.
3 – O Rotary caminha para uma maior flexibilização, com
mais conteúdo e menos forma: A pandemia tem efeito duplo
e antagônico: ao mesmo tempo que ceifa a vida de centenas
de rotarianos de protagonismo e liderança, um efeito nefasto
e doloroso, provoca uma reflexão sobre nossas prioridades.
Somos um clube de amigos e amigas que se reúnem semanalmente para confraternizar ou um clube com foco na comunidade? Esse período de ausência presencial ajudou-nos a atestar que os clubes podem funcionar fora do modo tradicional.
Os clubes satélites foram criados muito antes da pandemia,
mas seu conceito é hoje mais palatável com a migração para
o ambiente virtual. Clubes com propósito, projeto, que reúnem gente em torno de uma ideia, para resolver um problema. Um conceito novo, que antes da pandemia era mal
compreendido, e que a pandemia ressaltou como alternativa
viável. Voltaremos às reuniões presenciais? Óbvio, todos ansiamos por isso. Mas não creio que futuramente seremos responsáveis por gerar mais receita para os bufês dos clubes do
que para os projetos. Voltamos ao essencial: Service Above
Self. Sobre a frequência: 100% de frequência durante anos,
sem qualquer compromisso com a comunidade; ou menor
frequência com propósito e engajamento? Nossa régua para
medir comprometimento mudou, e a pandemia involuntariamente contribui para esse câmbio.
4 – Por último, o Rotary caminha por onde sempre caminhou: A pandemia e as reuniões virtuais mudaram as tendências do quadro associativo? A resposta é um contundente
não. Países como Índia e Taiwan cresciam antes da pandemia
e a tendência permanece. Os do bloco intermediário, como
Brasil e demais países da América do Sul, apresentam comportamento de altos e baixos, independentemente do novo
coronavírus. Países que já lideravam a corrida negativa do decréscimo, como Inglaterra e Estados Unidos, descem ladeira
abaixo no quadro associativo. Ficar de braços cruzados diante da pandemia é chorar. Admitir novos associados e fundar
clubes é vender lenços. Somos da segunda turma. E prestem
atenção ao dia 3 de maio de 2021, quando teremos a maior
posse coletiva do Rotary no Brasil.
Desafios não nos assustam, só nos
motivam. E nossos navios estão no
mar, em águas revoltas, que testam
os verdadeiros capitães.

Mário César de
Camargo
Diretor 2019-21 do Rotary
International

MAIO 2021
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Mensagem do Governador

O Rotary realmente
abre oportunidades
fortemente proporcionando que neste momento difícil
as populações em situação de vulnerabilidade tenham
comida em suas mesas. Foram centenas e centenas de
cestas básicas e alimentos doados por todos os cantos
de nosso distrito mostrando muita solidariedade.
Participamos ainda do evento nacional de admissão de
novos associados onde mais de 60 novos companheiros
juntaram-se a nós no 4563. A cerimônia contou com
a presença do Presidente Holger Knaack, do nosso Diretor Mário César, dos Coordenadores de Rotary no
Brasil, além dos 31 Governadores de todos os distritos
brasileiros, que juntos admitiram mais de dois mil associados aos Rotary Clubs e Rotaract Clubs.

D

iante de todas as adversidades que temos
vivido o Rotary mostra que criatividade e
superação abrem oportunidades para novos modelos e também para novas formas
de vivenciar o companheirismo. Neste mês
de maio participamos de um delicioso momento de
congraçamento numa praça, protagonizado pelo Rotary Club de São Paulo - Lapa que para não deixar a
tradição se quebrar nos convidou para uma recepção
em seu marco rotário, com direito a um “piquenique”
na praça como falou a nossa presidente renovadora Sonia. O meu próprio clube também não deixou passar
em branco e mesmo com algumas restrições estivemos
no marco rotário para a tradicional foto além de um
encontro para comemorar os 62 anos da fundação do
clube, com cuidado e distanciamento.
E nesse mês também tivemos uma grande movimentação dos clubes na entrega de projetos às suas comunidades. Estivemos com o Rotary Club de São Paulo Pirituba entregando uma brinquedoteca ao Instituto
Construindo Sonhos através de subsídio distrital, em
Arujá onde o RC Arujá - Sul destinou um maravilhoso
Espaço de Recreação Infantil ao parque municipal e
com o RC Osasco que entregou duas oficinas de costura para entidades que formarão costureiras para terem sua renda e fazer aquilo que o Rotary nos orienta, trabalhar para que pessoas e comunidades possam
ter autonomia. Os clubes também continuam atuando
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Terminamos maio com um evento que engajou inúmeras pessoas e parceiros e mostrou que “A Retomada
Começa Agora”, um trabalho conjunto e idealizado
pelos nossos queridos Governadores Assistentes que
deixaram sua marca, mostrando trabalho, liderança e
envolvimento rotário.
No próximo mês teremos inúmeras atividades, como
o RYLA distrital online, o evento de apresentação de
projetos que está mobilizando os clubes, o lançamento
do programa de saúde multidisciplinar do Distrito 4563
e a Conferência Distrital que será transmitida também
pelo Youtube para que todos possam acompanhar esse
momento único.
E o ano rotário vai chegando ao seu momento derradeiro, falta apenas um mês e não podemos deixar a
“peteca” cair, continuemos atuando em nossas comunidades e em nossos clubes para que cheguemos ao final
de junho com grande sucesso no Distrito 4563 e possamos entregar aos nossos sucessores clubes e distrito
prontos para o futuro.
Continuemos abrindo oportunidades para nossas comunidades,
agindo com ética, justiça e criando melhores amizades.

Jô Antiório
Governador 2020-21
Distrito 4563 - Rotary
International

Mensagem do Cônjuge

Olá, cônjuges
renovadores!

A

nossa gestão com o lema Rotary abre
oportunidades está chegando ao fim, e é
fato que inúmeras oportunidades estão
sendo abertas, mesmo diante de tantas
adversidades que nos limitam!!!

Outro dia eu li que as pessoas fracas esperam a crise
passar e uma oportunidade chegar, todavia, que pessoas fortes e otimistas criam o cenário oportuno e fazem
acontecer, vejo isso dentro do nosso distrito.
Gostaria muito de compartilhar com vocês uma leitura
que tem agregado muito na vida. Estou lendo o livro
“A lógica do Cisne Negro”, Nassim Taleb, que conta a
história da descoberta do Cisne Negro na Austrália em
1770. Todo acontecimento improvável e transformador, após a sua ocorrência, é que as pessoas passam a
acreditar que era previsível.

sofrem menos em cenários caóticos, imprevisíveis, incertos e sem controle.
Essa pandemia tem nos ensinado que precisamos viver um dia de cada vez, acreditando que tudo pode
mudar repentinamente e que, quanto menos tirarmos
conclusões sobre as coisas sem ter uma mente aberta,
será melhor.
Seguimos com Deus iluminando nossos caminhos!
“Determinação, coragem e autoconfiança são fatores
decisivos para o sucesso. Se estamos possuídos por uma
inabalável determinação, conseguiremos superá-los.
Independentemente das circunstâncias, devemos ser
sempre humildes, recatados e despidos de orgulho”.
Dalai Lama

Nossos olhos estão preparados para enxergar apenas o
que já vimos antes, e isso precisa ser repensado. Quanto mais aberta nossa cabeça estiver para receber novas
informações, principalmente as menos “comuns”, haverá menos interpretações falsas.

Daiane
Daumichen
Antiório

O sucesso também vem das oportunidades que não estavam em nossos planos, pessoas que aceitam a crise

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

Rotary Distrito 4563

MAIO 2021
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Programa

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

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$1.0001 ao longo de um ano, seja em uma parcela única ou parcelas
mensais de valor mínimo de R$ 450 (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.
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EMPRESAS CIDADÃS QUE
COLABORAM COM O DISTRITO 4563
BARUERI - ALPHAVILLE
 Barueri - Alphaville (Clube Cidadão)
 O Rei da Abundância Consultoria Ltda
GUARULHOS
 Guarulhos (Clube Cidadão)
GUARULHOS-SUL
 Luxalum Esquadrias de Alumínio Ind. e Com. Ltda
 Reis Office Coml Products Ltda 5356042
 Farmácia Violeta Ltda - Epp
 Digidados Assessoria Contábil Eireli
GUARULHOS-VILA GALVÃO
 Soldalloy Metais e Ligas Ltda
 Pakker Indústria de Artefatos Plásticos Eireli
ITAQUAQUECETUBA
 Itaquaquecetuba (Clube Cidadão)
MAIRIPORÃ
 Sinval Imóveis e Administração Ltda
SÃO PAULO-SP
 ABBC - Associação Brasileira de Bancos
 ESPRO - Ensino Social Profissionalizante
SÃO PAULO-ALTO DA LAPA
 São Paulo-Alto da Lapa (Clube Cidadão)
SÃO PAULO-ALTO DA MOÓCA
 São Paulo-Alto da Moóca (Clube Cidadão)
 Juscon Assessoria Contábil Ltda
 Lapefer Com e Ind. de Laminados Ltda
 Crifér Laminados de Aço e Ferro Ltda
 Lode Oftalmoclínica
 Polis Gestão e Espaços Sustentáveis
 DTS Imóveis Ltda
 Perez e Najjar Abramo Advogados
SÃO PAULO-BARRA FUNDA
 São Paulo-Barra Funda (Clube Cidadão)
SÃO PAULO-BUTANTÃ
 Franco Contabilidade Ltda

SÃO PAULO-JAÇANÃ
 Fao Building Engenharia Ltda
SÃO PAULO-LIBERDADE
 Clínica de Olhos Yoitiro Mori S/C
SÃO PAULO-MANDAQUI
 Sigma Projetos de Engenharia Civil Ltda
 Comerc Comercializadora de Energia Elétrica Ltda
SÃO PAULO-NORTE
 Marajó Indústria e Comércio de Papéis Ltda
SÃO PAULO-PACAEMBU BOM RETIRO
 São Paulo-Pacaembu Bom Retiro (Clube Cidadão)
 Global OSI Tel. e Conectividades Eirelli
 Clínica Mastrorocco Medical Place
SÃO PAULO-PIRITUBA
 Comercial Risson
SÃO PAULO-SÃO MATEUS
 Dsa Transporte e Logística Ltda
SÃO PAULO-SUMARÉ
 São Paulo-Sumaré (Clube Cidadão)
SÃO PAULO-TREMEMBÉ
 Comerc Comercilizadora de Energia Elétrica Ltda
 Organização Farmacêutica Nakano Ltda
SÃO PAULO-VILA ALPINA
 São Paulo-Vila Alpina (Clube Cidadão)
 Valor Contábil Consultoria S/S Ltda
 São Vicente Contabilidade S/S Ltda
SÃO PAULO-VILA GUILHERME
 Potenza Engenharia e Construção Ltda
 Power Locações Ltda
SÃO PAULO-VILA MARIA
 Alumetal Montagens Industriais e Civis Ltda
 Mgp Imobiliaria Ltda Epp
 Favorite Veículos Peças e Serviços Ltda
 Latasa Indústria e Comércio Ltda

Apoie esse programa e ajude a financiar os
projetos da Fundação Rotária!
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Comunicado Importante

2ª CONFERÊNCIA DO
DISTRITO 4563
A CONFERÊNCIA
DISTRITAL será
híbrida e toda a
programação Será
TRANSMITIDA NO
Canal do Distrito
4563 no YouTube

P

rezadas Rotarianas e Prezados Rotarianos,
Aproxima-se a data da realização da nossa
CONFERÊNCIA DISTRITAL, nos dias 25 a 27 de
junho de 2021.

A CONFERÊNCIA DISTRITAL será híbrida e toda
a programação terá transmissão simultânea pelo Canal
do Distrito 4563 no YouTube.
Aos que participarem conosco em Atibaia, lembramos
que estamos preparados com todos os cuidados e precauções para manter e preservar a saúde dos participantes.
O Hotel Bourbon Convention & Spa Resort - Atibaia
segue todos os protocolos de segurança e está tomando as medidas de prevenção e cuidados determinadas
pelos setores competentes. Dessa forma, o acesso ao
evento deverá obedecer a determinações do Hotel
onde será realizado, assim:
1. O acesso às dependências do Hotel e aos espaços de
atividades da Conferência será liberado para todos os
participantes que estiverem hospedados no Hotel Bourbon Convention & Spa Resort - Atibaia;
2. Será permitido o acesso de público passante, porém
em quantidade controlada e previamente autorizada
pelas autoridades sanitárias;
2.1 Dessa forma, faz-se necessário um cadastro dos

companheiros que desejarem comparecer à Conferência (“bate-volta” ou hospedados em outros locais);
2.2 Solicitamos que informem, até o próximo dia
05/06/2021, diretamente à secretaria do Distrito, através do e-mail distrito@rotary4563.org.br, o nome e número do documento de identidade, para evitar transtornos;
2.3 Ressaltamos que o Hotel utilizará essa relação para
autorizar o acesso ao evento;
2.4 Visando a saúde de todos, recomendamos aos participantes que comparecerão presencialmente e que
ainda não tenham sido vacinados contra a Covid19 que
realizem o teste RT-PCR.
Reforçamos o convite para que compareçam à 2ª CONFERÊNCIA DO DISTRITO 4563!
Aos que já fizeram suas reservas informamos que já estão confirmadas.
Aos que ainda desejarem reservar apartamentos,
pedimos que o façam, impreterivelmente até o dia
05/06/2021, quando consideraremos todas as reservas
como confirmadas.
Para os companheiros que não puderem comparecer
presencialmente à Conferência, disponibilizaremos o
evento através do Youtube.

Rotary

O ROTARY SOMOS NÓS

É

inequívoco que estamos num mundo em constante
mudança e que todos, indistintamente, sejam pessoas físicas ou jurídicas, precisam se adequar a esse
mundo novo que muda rápida e vigorosamente em
razão de um enorme avanço científico e tecnológico.
Nossa geração vive numa era de mudanças, as quais acontecem de fora para dentro.

Apesar disso é igualmente incontroverso que a estabilidade
da sociedade está baseada na preservação dos seus princípios e valores construídos ao longo de anos, para não dizer
de séculos, passando de geração para geração. São eles que
influenciam a cultura e a forma de vida como um todo e viabilizam a possibilidade para que o homem, dentro do livre
-arbítrio e bom senso, procure se moldar de acordo com as
necessidades coletivas. Porque o mundo se tornou pequeno,
as distâncias já não separam as pessoas, os especialistas dizem nesta era de mudanças a humanidade precisa aprender
a conviver e superar três grandes desafios: a velocidade e interconectividade, o excesso de informação e a transparência.
Consequência disso é a cultura do consumo – do ter em detrimento do ser - e do imediatismo, que gerou novos tipos de
necessidades, de conexões e, até mesmo, de serviços humanitários. E esse talvez seja o grande problema enfrentando pela
espécie humana, pelo homem contemporâneo, e, sobretudo,
pelas instituições.
O Rotary, enquanto uma organização centenária e global,
num processo permanente e contínuo, sempre enfrentou os
dilemas do seu tempo. Tanto é assim que no início do século
passado Paul Harris já nos alertava de que “este mundo é um
mundo em transformação, devemos estar preparados para
acompanhar as mudanças. A história do Rotary terá de ser
reescrita muitas e muitas vezes.”.
Nesse processo inexiste ineditismo porque se impôs a necessidade de que os rotarianos tivessem uma visão clara do que é
Rotary e a preservação de seus princípios e valores.
Desde 1905 mundo mudou. O ritmo das mudanças acelerou
e a tecnologia criou novas oportunidades de conexão e prestação de serviços humanitários.
O Rotary se adequou, mas não perdeu sua essência. Se o mundo mudou o que não mudou foi a necessidade dos valores que
definem o Rotary: Companheirismo, Integridade, Diversidade,
Projetos Humanitários e Liderança. E é por isso que, na busca
de se manter relevante no Servir no mundo contemporâneo
e para as gerações futuras, o Rotary tem se adequado ao seu
tempo, como agora também está fazendo, mas não mudou e
não vai mudar, sob pena de perder sua essência.
Assim, é preciso que se tenha uma visão holística do Rotary,
levando em conta sua história, princípios e valores, seja em
relação a sua consolidação como instituição ou quanto aos
serviços que presta e prestará. A voz do Rotary precisa ser
clara, transparente, uma voz de verdade, uma voz que não se
distorce de nenhuma maneira.

Rotary Distrito 4563

Se nesta era de mudanças é tempo de refletir, falar e praticar
a inclusão, diversidade e equidade, devemos saber manejá
-los, dando conteúdo a tais perspectivas e à concepção histórica de Rotary, cujo suporte está nos seus princípios e valores.
Aliás, tais conceitos não são novos em Rotary que, ao nascer,
já na sua primeira reunião, os privilegiou, obviamente, aplicando-os com base na sociedade de então. Mais a mais, se o
mundo mudou, se a sociedade mudou, é bem verdade que os
conceitos humanos, científicos e jurídicos sobre esses temas,
apesar de terem sido ampliados, não mudaram.
Em Rotary sempre se buscou enriquecer a interação, o diálogo e a ação rotária, ao acolher pessoas de todas as origens,
de todas as idades, etnia, raça, cor, habilidade, religião, condição socioeconômica, cultura, sexo, orientação sexual e identidade de gênero, porquanto sempre procuramos ser uma
organização que reflita em seus quadros as comunidades em
que servimos.
De fato, o que importa em Rotary são as virtudes, os talentos,
o caráter, a capacidade da pessoa humana, do ser humano que
ao exercer sua liderança entra em ação e ajuda a criar mudanças duradouras na comunidade. É nessa troca que o Rotary, há
mais de um século, por meio da ação dos rotarianos, constrói
pontes, une pessoas e povos sem qualquer tipo de distinção e
tem ajudado a construir um mundo mais justo e perfeito.
Nesta era de mudanças é tempo de refletir e ensinar aos rotarianos, em cada clube, que o Rotary não é somente seu clube,
mas sim uma organização mundial e dar-lhes uma visão histórica e holística para que tenham em seus corações e no espírito o senso de pertencimento a uma grande organização.
Ouso dizer que, o meu entender, inexiste e inexistirá um novo
Rotary simplesmente porque, em todas as épocas, seus princípios
e valores seguem e seguirão preservados e na mesma direção.
O que existe é um Rotary que, como sempre fez ao longo
de sua existência, procura se adequar ao seu tempo unindo
pessoas, que trocam ideias e entram em ação, de modo que
segue sendo reconhecimento como a maior e mais relevante
organização de ajuda humanitária do planeta.
Como diz Clarice Lispector “mude, mas comece devagar, porque a direção é mais importante que a velocidade”. Irremediavelmente, a direção do Rotary está nos seus princípios e
valores, os quais lhes dão sustentabilidade.
Assim, precisamos fazer certo, da maneira certa e pelos motivos certos, sobretudo porque em Rotary nada é mais importante que os rotarianos, enquanto aqueles que dão vida
à organização pela difusão do legado da ética e, sobretudo,
fomentando e estimulando o ideal de servir.
Lembremos sempre que o Rotary somos nós e que este é o
seu maior e melhor patrimônio!

Paulo Eduardo de Barros Fonseca
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10 mil crianças são beneficiadas
em ação para hospital

C

om a pandemia, crianças e adolescentes internadas se deparam com situações que geram ainda mais sofrimento.
Os meios de comunicação e entretenimento se tornam essenciais para os momentos de internação. Por conta do
aumento do número de pacientes, tornou-se necessária a expansão no número de banheiras, em especial para os
casos de encefalopatias e/ou patologias que inviabilizam o banho de aspersão.
Neste cenário, o Rotary Club São Paulo Pacaembú Bom Retiro fez a doação para o Instituto da criança do Hospital
das Clínicas de sete TVs SMART, 28 banheiras de bebês e 10 banheiras infanto juvenil que irão beneficiar mais de 10
mil crianças.

Rcsp Pirituba inaugura brinquedoteca
adquirida com subsídio Distrital

N

o dia 1º de maio o Rotary Club de São Paulo Pirituba inaugurou brinquedoteca implantada através de projeto
de Subsídio Distrital da Fundação Rotária no Instituto Construindo Sonhos, que atende mais de 350 crianças e
adolescentes da comunidade de Pirituba/Jaraguá. O governador Jô e esposa Daiane estiveram presentes na entrega.
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“Uso Consciente da água” é realizado
com recurso do subsídio distrital

N

o dia 30 de Abril, o Rotary Club de São Paulo Alto
da Lapa, utilizando o recurso do subsídio distrital,
através de seu presidente Fernando Ferreira Porto,
mudou a realidade da Escola Estadual Guilherme Kuhlmann, localizada no bairro da Lapa em São Paulo.
INTITULADO ADOÇÃO AFETIVA – “USO CONSCIENTE
DA ÁGUA”, o projeto distrital visou promover a Prevenção e Tratamento de Doenças, Recursos Hídricos e
Saneamento Básico, Saúde Materno-Infantil, Educação
Básica e Alfabetização, Paz e Resolução de Conflitos,
por meio da doação de um purificador industrial com
acionamento por pedal para ser utilizado pelos alunos
e professores, um filtro de água refrigerado e uma geladeira para facilitar e melhorar as operações de cozinha da Escola. Com o esforço dos associados do clube,
foram beneficiados mais de 400 alunos, professores e
colaboradores da escola, e se considerarmos os impactos indiretos, também nas famílias dos alunos, estimando mais de mil pessoas beneficiadas.

Ação em parceria com o
RCSP Lapa e RCSP Sumaré

O

s Rotary Club São Paulo Lapa e São Paulo Sumaré executaram um
projeto via subsídio distrital com a compra de equipamentos, criação de conteúdo e desenvolvimento das oficinas em parceria com a
Entidade CAMP Oeste - Centro de Assistência e Motivação de Pessoas.
O Projeto teve como objetivo desenvolver e ofertar curso de cuidador
de idosos para adultos que não estivessem empregados e que buscam
qualificação profissional, assim ampliarem as possibilidades de oportunidades no mercado de trabalho e com isto superarem sua atual condição de vida.
Assistir, motivar, ofertar e ampliar o conhecimento sobre o processo
de envelhecimento e suas implicações, por meio de oficinas teóricas e
práticas, com carga horária total de 32 horas. O projeto foi desenvolvido por profissionais de diversas áreas, como, enfermeiro, assistente
social, psicólogo, terapeuta ocupacional, dentista, nutricionista e educador físico.
Ao todo serão beneficiados 60 usuários, a entidade buscará a perpetuação do projeto com a realização de parcerias para novas turmas. Redução do desemprego, qualificação e desenvolvimento econômico. O
participante terá oportunidade de abrandar a sua situação de desigualdade e vulnerabilidade social por meio da empregabilidade qualificada.

Rotary Distrito 4563

MAIO 2021

15

Notas

Apresentação de projetos

Q

ueridos Clubes, Casas da Amizade e Associações de Famílias do nosso distrito. Estamos chegando ao final da
nossa gestão e mesmo com algumas limitações por conta da pandemia, vários projetos foram implantados e
iniciativas tomadas. E tudo isso merece ser apresentado num evento aberto a todos. Conhecemos muito nas visitas
oficiais, mas foi restrito ao Governador e a quem estava presente.

Convidamos a todos que desejarem apresentar seus projetos a se inscrever. Nosso evento será dia 19/06 das 9h às 12h
na plataforma ZOOM. As inscrições serão feitas através o e-mail distrito@rotary4563.org.br e o prazo máximo será dia
07/06 que devem constar: Nome do Clube, Presidente, Quem irá apresentar e Nome do(s) projeto(s).
A apresentação será definida mediante ao número de clubes inscritos dentro do prazo.
Contamos com vocês, Daiane e Jô Antiório.

Projeto Educa

C

riado pelo Interact o Educa é um projeto que visa a arrecadação de cestas básicas e também a capacitação
profissional de um grupo de pessoas de uma comunidade
que faz parte do distrito 4563. Por conta da pandemia, o
projeto está sendo realizado em conjunto com a Instituição G10 favelas, que atua em mais de 180 comunidades
no país.
Para a capacitação, a representação distrital está organizando um curso que engloba a temática empreendedorismo no Rotary para ser disponibilizado aos jovens da
comunidade de Paraisópolis interessados no projeto por
meio do “Emprega Comunidades” realizado pelo G10.
Para a montagem das cestas básicas, está sendo feita arrecadação em qualquer valor em dinheiro que pode ser
doado por PIX ou Pic Pay (QR code abaixo), e também
doações físicas de alimentos não perecíveis que serão
arrecadados pelo Interact. Quanto maior a colaboração,
mais famílias serão ajudadas. Contamos com vocês!
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a retomada já começou!
sua empresa está preparada?

A

pandemia da COVID-19 é só mais um dos muitos desafios que pequenas e médias empresas enfrentam todos os dias, mas ela trouxe elementos ainda mais complexos. Forçou empresas a repensar seus
negócios, rever seus processos e dedicar atenção especial às pessoas.
Com o trabalho remoto, passamos a fazer muito do nosso dia-a-dia
pela internet: de compras de supermercado até aulas de ginástica. Os
clientes aproveitaram das facilidades e conveniência do mundo on-line
e migraram para ele. Agora é preciso encontrar onde eles estão.
Digitalização, gestão, motivação e administração não são mais escolhas, mas fatores que vão fazer os negócios se tornarem prósperos, ao
invés de fechar suas portas.

No último sábado do mês de junho, o Distrito 4563, juntamente com o IBF (Instituto Brasileiro de Franquias), a Associação Comercial de São Paulo, o CIESP Castelo, a Franco Contabilidade, a Master Mind e o Ser & Viver, realizaram
uma palestra sobre como aproveitar os últimos meses para preparar o seu negócio para uma nova era com os palestrantes: Jô Antiório, Governador do Distrito 4563, Daiane Daumichen Antiório, Psicóloga empresarial do Núcleo Ser
& Viver, Reinaldo Franco, Contador da Franco e Contabilidade, Pedro Prochno, Relações Públicas do Todo Mundo RP
e Walter Kantenbach, Moderador e Fundador da Master Mind.
O evento está disponível em nosso canal do YouTube do Rotary Distrito 4563.

Projeto RUMO

N

a primeira semana do mês de maio, o Rotary Club
São Paulo Caxingui realizou o Projeto RUMO de
orientação profissional no CAMP Caxingui, depois de
uma semana de muita atividade em que o Governador
Jô Antiório teve o prazer de participar do encerramento
a convite da companheira Iná Domingues de Lima. Nossos parabéns à presidente Artemisia Medici e a todos
os companheiros do Caxingui pelo maravilhoso projeto.

Projeto RYLA

N

o dia 8 de maio aconteceu o projeto RYLA no Distrito 4563 organizado pelo Rotary São Paulo Norte, em parceria sempre com o CAMP Norte presidido
respectivamente pelos companheiros Wanderley e por
Ronaldo Carlos de Moura , sempre com o apoio e a
coordenação da equipe distrital do RYLA encabeçada
pelo companheiro Carlos Moreno. Parabéns a todos os
envolvidos que levam liderança e empreendedorismo à
nossa juventude!
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Marco Rotário do RCSP Lapa recebeu a
visita do Governador Jô Antiório

N

o dia 12 de maio, o marco Rotário do Rotary Club de
São Paulo Lapa recebeu a visita do Governador Jô
Antiório, da Presidente do clube Sonia Pedroso e outros
companheiros para realização de cerimônia ao ar livre.
Os companheiros Rosana Braccialli e Luiz da Silva Filho
receberam da past presidente do Rotary, Luiza Shiapim
dos Santos o título Paul Harris, uma honraria às pessoas
que mais se destacam no Rotary. O companheiro João
Paulo Barbosa recebeu uma Safira, pois ele já havia recebido o título Paul Harris anteriormente.
Além do evento de honraria, o clube aproveitou para
realizar campanhas para a arrecadação de cestas básicas e doação de máquinas de costuras para o Projeto
Casa Rosa da comunidade Água Branca.

Festiva do RCSP Morumbi

A

conteceu festiva online do Rotary Club São Paulo Morumbi, presidido pelo companheiro Fabio Fagundes que admitiu dois novos associados, Eduardo Bezerra e Guilherme Giachero, apadrinhado pelo Governador Jô Antiório.

Nossas boas vindas aos novos rotarianos e os parabéns ao Morumbi pelo crescimento do quadro associativo.

rotary osasco recebe governador

N

o dia 26 de maio o Governador Jô e sua
esposa Daiane foram recebidos pelo Rotary Club de Osasco, clube da governadoria. A
recepção aconteceu no marco rotário na Vila
Yara, onde posaram para a tradicional foto
que há 40 anos marcam a visita do governador à cidade. O governador colocou o pin do
ano rotário em sua afilhada Vania Fachini de
Siqueira. Dali seguiram para o Lar Jesus Entre as
Crianças e para Vila Dalva na divisa de Osasco
com São Paulo onde foram implantadas oficinas de costura com recursos, onde mulheres da
comunidade poderão aprender e desenvolver
o ofício para gerarem renda para suas famílias.
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Rotary Club Arujá Sul inaugura
Espaço de Recreação Infantil

O

Rotary Club Arujá Sul inaugurou
Espaço de Recreação Infantil doado pelo clube que é, presidido pela
companheira Andrea Couto. O evento contou com a presença do Governador Jô Antiório, do prefeito Luís
Antonio de Camargo e do vice-prefeito Betinho, além da secretária municipal do meio ambiente, do nosso governador assistente Alexandre Alonso
e de rotarianos do clube.
O Governador ainda teve a oportunidade de colocar o pin do ano 202021 na mais nova associada do clube,
companheira Gisele Oliveira.

Assembleia Distrital 2021-22

N

a segunda quinzena do mês de maio, aconteceu a Assembleia
Distrital da gestão 2021-22.

O Governador Jô Antiório e sua esposa Daiane Daumichen, juntamente com o Governador eleito, Cesar e sua esposa Cecilia, participaram da abertura do evento online, que contou ainda com
palestra do ex-Rotariano e ex-Rotaractiano, Walter Kaltenbach que
falou sobre “Como criar uma aliança mastermind em seu clube de
Rotary” e na sequência ouvimos o Diretor do Rotary International
2011-13, José Antonio Figueiredo Antiório. A Assembleia seguiu
por todo o sábado com os treinamentos específicos para os Conselhos Diretores que assumirão em primeiro de julho. Desejamos sucesso aos futuros administradores dos Rotarys do nosso Distrito!!!
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Flashes do mês

CLUBE DESTAQUE DO MÊS

Luiz cezar pena

Vinicius moura
vaz

adriana
oliveira mori

juliane rezende
mercer

carlos vital
giordano

renata maria
g. r. jacuk rua

glauco
ruffolo russel

cleber santos
silva

Rotary Club de são paulo jaguaré ganha 8 NOVOS ASSOCIADOS

Grupo 04 - Rotary Club de São Paulo Norte: No dia 13 de maio, em homenagem solene,
foram entregues dois títulos Paul Harris aos companheiros Antonio Shenjuro Kinukawa e Marcelo Bento Cassettari. A governadora Maria Lúcia
Strazzeri esteve presente no evento.

Grupo 04 - Rotary Club de São Paulo Norte e a Associação de Rotarianos do São
Paulo Norte: O Rotary Club de São Paulo Norte e a Associação de Rotarianos do São Paulo
Norte entregaram no mês de maio, 350 cestas
básicas à Comunidade Coruja localizada na Vila
Guilherme. O Projeto existe há dois anos e, mensalmente, recebe doações da organização.

Grupo 07 - Rotary Club Guarulhos Sul: Dentre as ações do Guarulhos Sul para arrecadar alimentos,
destacaram-se as lives nas redes sociais que reuniram importantes lideranças sociais, empresariais e políticas
da cidade e a participação do Governador Jô Antiório. O clube contou ainda com total mobilização dos jovens
do Interact e Rotaract no recolhimento das doações de consumidores em lojas das redes dos Supermercados
Lopes e Paraná, bem como com o apoio das esposas que integram a Casa da Amizade. Considerando a equação perfeita entre oportunidade, necessidade e trabalho, o clube não apenas planeja continuar as ações até
o final da atual gestão, mas também dar prosseguimento nos próximos anos.
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Grupo 07 - Rotary Club de Guarulhos Norte Centenário: Entrega de 450 cestas básicas
para a Associação Elizabeth Bruyère, Comunidade
Nossa Senhora de Fátima, Casa de Caridade Batuara e EPG Edson Nunes Malecka.

Grupo 07 - Rotary Club Guarulhos Norte:
Doação de 500 unidades de medicamentos para a
Casa de apoio a criança com câncer Vida Divina.

Grupo 9 - Rotary Club de Barueri Alphaville, Rotary Club de Barueri, Rotary Club de
Barueri Tamboré, Rotary Club de Jandira,
Rotary Club Santana de Parnaiba-Aldeia
da Serra e Rotary Club Osasco: Cinco clubes
do Grupo 9 do Distrito 4563, tendo o Rotary Club
de Barueri Alphaville como o responsável, desenvolveram um projeto distrital no valor de R$
44.390,25 junto à entidade APROEX (Associação
para Prosperidade da Pessoa com Deficiência),
da cidade de Santana de Parnaiba. O subsídio foi
destinado à aquisição de mobiliários e/ou outros
recursos necessários à renovação do espaço na
instituição voltado para atividades laborais, assim
proporcionando mais conforto aos atendidos. Os
demais clubes envolvidos foram: O Rotary Club
de Barueri, Rotary Club de Barueri Tamboré, e
Rotary Club de Jandira, Rotary Club Santana de
Parnaiba-Aldeia da Serra e Rotary Club Osasco.
Segue a relação dos presidentes dos clubes que
participaram deste projeto: Celso Luiz Tracco (RC
Barueri – Alphaville); Fabio Yuki (RC Barueri); Elaine Bloise (RC Barueri – Tamboré); Maria Olivia
Rangel Barroso (RC Jandira - Santana do Parnaíba
- Aldeia da Serra); Pedro Paulo Barbieri Bedran de
Castro (RC Osasco).

Grupo 10 - Rotary Club de Cotia Centro: O clube arrecadou 500 kilos de alimentos e fez doação para as
familias carentes da região.
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Frequência
ENTRADAS

SAÍDAS

TOTAL DE
ASSOCIADOS

número de
reuniões

1 RC Aruja Sul

22/10/2019

38

40

2

10

8

2

37%

1.108,39

110,84

13/05/2021

2 RC Barueri

03/06/1981

14

15

1

3

2

3

50%

701,49

50,11

06/05/2021

3 RC Barueri Alphaville

19/03/1986

45

43

(2)

4

6

4

69%

3.565,68

79,24

05/05/2021

clubes

ADMISSÃO
EM RI

01 de
Julho
de 2020

30 de
ABRIL de
2021

AUMENTO
OU PERDA
REAL

FUNDAÇÃO ROTÁRIA

frequência %

REALIZADO
2020-21 US$

REALIZADO
PER CAPITA
US$

ENVIADO
EM

4 RC Barueri Centro Com Alphaville 30/06/2015

13

15

2

7

5

2

63%

194,86

14,99

12/05/2021

5 RC Barueri Empresarial

30/06/2018

16

16

0

2

2

3

75%

16,06

1,00

25/05/2021

6 RC Barueri Tamboré

24/04/2002

16

14

(2)

0

2

3

55%

814,57

50,91

17/05/2021

7 RC Carapicuíba

25/04/1988

16

17

1

2

1

220,82

13,80

8 RC Cotia Caucaia do Alto

29/04/1998

9

9

0

0

0

0

162,91

18,10

12/05/2021

9 RC Cotia Centro

14/03/2019

11

11

0

9

9

4

70%

290,06

26,37

26/05/2021

10 RC Cotia Granja Viana

03/06/1992

16

14

(2)

0

2

3

82%

766,45

47,90

04/05/2021

Relatório não enviado

157,54

13,13

11 RC Cotia Granja Viana Empresarial 16/05/2007

12

8

(4)

2

6

12 RC Cotia Mulheres Empreendedoras 27/04/2012

10

14

4

4

0

3

62%

1.096,25

109,63

18/05/2021

13 RC Embu

29/05/1972

6

9

3

3

0

3

70%

96,70

16,12

24/04/2021

14 RC Ferraz de Vasconcelos

12/05/1966

18

17

(1)

0

1

4

56%

138,93

7,72

24/05/2021

15 RC Guarulhos

19/03/1954

36

33

(3)

1

4

4

85%

1.489,49

41,37

12/05/2021

16 RC Guarulhos - Aeroporto

28/07/1988

10

11

1

1

0

4

90%

158,09

15,81

24/05/2021

17 RC Guarulhos - Norte Centenário 25/05/2005

13

13

0

0

0

4

100%

322,34

24,80

24/05/2021

4

85%

4.243,16

117,87

05/05/2021

4

80%

2.830,20

101,08

05/05/2021

Relatório não enviado

18 RC Guarulhos - Sul

24/06/1973

36

39

3

3

0

19 RC Guarulhos - Vila Galvão

19/05/1967

28

34

6

8

2

20 RC Iguape

13/04/1968

6

0

(6)

0

6

Clube encerrado

0,00

0,00

21 RC Ilha Comprida

23/06/2001

11

0

(11)

0

11

Clube encerrado

70,23

6,38

22 RC Itapecerica da Serra

05/06/1969

7

13

6

8

2

4

80%

130,96

18,71

24/05/2021

23 RC Itapevi

22/05/2003

8

8

0

0

0

5

50%

0,00

0,00

24/05/2021

24 RC Itaquaquecetuba

10/02/1979

29

31

2

4

2

5

70%

1.447,90

49,93

12/05/2021

3

43%

139,69

25 RC Itaquaquecetuba - Pinheirinho 28/01/2019

15

12

(3)

3

6

9,31

17/05/2021

26 RC Jandira S. de Parnaíba Al. Serra 27/06/1998

12

13

1

3

2

4

70%

425,35

35,45

17/05/2021

27 RC Juquitiba

13/03/2002

16

13

(3)

0

3

4

68%

109,88

6,87

24/05/2021

28 RC Mairiporã

23/01/1983

18

21

3

3

0

4

84%

2.313,92

128,55

12/05/2021

29 RC Mogi das Cruzes

18/10/949

34

33

(1)

1

2

3

62%

1.616,18

47,53

17/05/2021

30 RC Mogi das Cruzes - Oeste

11/04/1967

15

15

0

0

0

2

67%

197,46

13,16

04/05/2021

31 RC Osasco

22/05/1959

47

46

(1)

3

4

3

52%

4.711,85

100,25

17/05/2021

2

32 RC Pariquera-Açu Imigrantes

23/09/2013

8

7

(1)

1

112,80

14,10

33 RC Poá

26/03/1958

11

14

3

3

0

3

74%

398,41

36,22

24/05/2021

34 RC Registro

28/04/1965

32

28

(4)

0

4

4

70%

618,47

19,33

25/05/2021

35 RC Registro Ouro

23/09/1993

35

31

(4)

0

4

3

94%

2.527,16

72,20

13/05/2021

36 RC Santa Isabel - Centenário

22/04/2005

6

6

0

3

3

4

90%

111,88

18,65

13/05/2021

37 RC São Paulo

13/02/1924

68

68

0

7

7

3

63%

5.693,89

83,73

25/05/2021

38 RC Suzano

28/04/1957

30

35

5

6

1

3

80%

1.097,15

36,57

03/05/2021

2

5

80%

42,23

3,84

24/05/2021

469,58

36,12

Relatório não enviado

39 RC Suzano - Sul

12/12/1992

11

11

0

2

40 RC Taboão da Serra Pirajuçara

04/03/1992

13

13

0

0

0

Relatório não enviado

41 RC Vargem Gr. Paulista - Conecta 25/06/2020

20

14

(6)

14

20

Relatório não enviado

42 RCSP Aclimação

13/03/1985

14

15

1

5

4

4

80%

43 RCSP Água Rasa

10/09/1987

15

14

(1)

0

1

4

93%

44 RCSP Alto da Lapa

25/11/2003

23

25

2

2

0

4

94%

45 RCSP Alto da Mooca

09/05/1973

35

33

(2)

0

2

2

77%

8.441,57

46 RCSP Anhanguera

30/06/2020

20

14

(6)

3

9

2

70%

47 RCSP Aricanduva

29/06/2018

9

3

(6)

0

6

48 RCSP Artur Alvim

07/05/2003

23

24

1

3

2

49 RCSP Avenida Paulista

16/10/1991

23

23

0

3

3

22
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Relatório não enviado
4

100%

Relatório não enviado

273,94

13,70

1.591,33

113,67

07/05/2021

743,50

49,57

17/05/2021

2.347,41

102,06

13/05/2021

241,19

24/05/2021
25/05/2021

0,00

0,00

217,02

24,11

1.703,46

74,06

447,10

19,44

25/05/2021

ENTRADAS

SAÍDAS

TOTAL DE
ASSOCIADOS

AUMENTO
OU PERDA
REAL

16

(3)

0

3

20

6

7

1

2

80%

18

17

(1)

0

1

4

22/01/1992

28

30

2

3

1

13/06/1982

16

14

(2)

0

2

55 RCSP Cantareira

20/05/1986

9

10

1

4

3

56 RCSP Caxingui

30/06/1973

9

13

4

4

0

2

65%

57 RCSP Itaquera

23/02/1980

19

18

(1)

0

1

5

58 RCSP Jaçanã

12/12/2001

27

33

6

9

3

4

59 RCSP Jaguaré

27/03/1969

18

26

8

13

5

clubes

ADMISSÃO
EM RI

50 RCSP Barra Funda
51 RCSP Brás

01 de
Julho
de 2020

30 de
ABRIL de
2021

28/09/1967

19

30/11/2006

14

52 RCSP Brooklin Arm. de Ar. Pereira 04/04/1963
53 RCSP Butantã
54 RCSP Cambuci

FUNDAÇÃO ROTÁRIA

frequência %

REALIZADO
2020-21 US$

REALIZADO
PER CAPITA
US$

Relatório não enviado

2.030,18

106,85

949,74

67,84

24/05/2021

82%

1.117,23

62,07

18/05/2021

2

75%

6.306,94

225,25

24/05/2021

2

75%

531,44

33,22

26/05/2021

21,88

2,43

117,41

13,05

10/05/2021

90%

338,75

17,83

20/05/2021

70%

1.506,53

55,80

06/05/2021

4

80%

162,51

9,03

24/05/2021

4

39%

1.787,79

54,18

06/05/2021

177,41

88,71

4.500,66

145,18

583,52

29,18

número de
reuniões

Relatório não enviado

ENVIADO
EM

60 RCSP Jd. Bandeiras A. de Pinheiros 29/09/1969

33

29

(4)

2

6

61 RCSP Jardim São Paulo

22/08/2001

2

0

(2)

0

2

62 RCSP Lapa

05/05/1993

31

28

(3)

0

3

63 RCSP Leste

13/02/1951

20

0

(20)

0

20

64 RCSP Liberdade

24/03/1976

33

39

6

8

2

3

39%

519.848,27

15.752,98

05/05/2021

65 RCSP Mandaqui

22/04/2002

15

16

1

1

0

4

80%

3.042,96

202,86

30/04/2021

66 RCSP Moema Índia

30/06/2020

21

9

(12)

4

16

0,00

0,00

67 RCSP Mooca

28/02/1968

16

14

(2)

0

2

4

71%

933,52

58,35

13/05/2021

68 RCSP Morumbi

12/11/1981

12

12

0

1

1

4

48%

1.491,71

124,31

13/05/2021

69 RCSP Noroeste Freguesia do Ó

30/08/1972

16

19

3

4

1

4

78%

1.611,30

100,71

17/05/2021

70 RCSP Norte

21/07/1953

55

47

(8)

1

9

2

67%

5.761,63

104,76

13/05/2021

71 RCSP Oeste

21/07/1953

11

11

0

1

1

2

50%

74,24

6,75

25/05/2021

72 RCSP Pacaembu Bom Retiro

23/04/1967

31

29

(2)

0

2

4

62%

4.869,86

157,09

05/05/2021

73 RCSP Panamby

11/12/2017

11

7

(4)

2

6

2

50%

0,00

0,00

24/05/2021

4

65%

871,00

Clube encerrado
3

67%

Clube encerrado

Relatório não enviado

04/05/2021

74 RCSP Parque Continental

02/03/1998

20

18

(2)

1

3

43,55

12/05/2021

75 RCSP Penha

07/02/1958

20

22

2

4

2

3

80%

447,47

22,37

20/05/2021

76 RCSP Pinheiros

07/05/1964

19

17

(2)

0

2

3

65%

212,72

11,20

29/04/2021

77 RCSP Pirituba

03/02/1999

15

19

4

5

1

4

86%

3.235,14

215,68

05/05/2021

78 RCSP Santana

22/06/1994

0

0

0

0

90,70

69,04

79 RCSP São Mateus

22/02/2004

23

23

0

8

8

4

65%

2.162,07

94,00

17/05/2021

80 RCSP São Miguel Paulista

10/01/1966

9

9

0

0

0

2

77%

79,96

8,88

25/05/2021

5

Clube encerrado

31,28

7,82

81 RCSP Sapopemba - V. Industrial

03/10/2008

4

0

(4)

1

82 RCSP Sumaré

11/06/1971

13

18

5

6

1

5

82%

2.162,71

166,36

03/05/2021

83 RCSP Tatuapé

10/03/1970

36

36

0

8

8

4

62%

555,77

15,44

20/05/2021

84 RCSP Tremembé

22/06/1999

15

24

9

9

0

4

75%

1.288,86

85,92

24/05/2021

85 RCSP Vila Alpina

14/01/1975

33

32

(1)

0

1

4

92%

14.381,22

435,79

14/05/2021

86 RCSP Vila Carrão

28/06/1991

24

24

0

1

1

4

69%

2.323,32

84,96

17/05/2021

87 RCSP Vila Formosa

18/06/1985

14

15

1

1

0

4

75%

408,89

29,21

17/05/2021

0

4

80%

4.481,48

Clube encerrado

88 RCSP Vila Guilherme

22/06/1994

14

14

0

0

320,11

06/05/2021

89 RCSP Vila Maria

21/05/1967

48

43

(5)

3

8

3

78%

4.308,53

89,76

25/05/2021

90 RCSP Vila Matilde - Centenário

06/05/2005

17

16

(1)

0

1

4

92%

111,51

6,56

28/04/2021

91 RCSP Vila Medeiros

16/06/2004

11

12

1

2

1

2

75%

139,72

12,70

10/05/2021

92 RCSP Vila Prudente

25/01/1966

12

13

1

3

2

5

100%

53,63

4,47

24/05/2021

93 Rotary E-Club do Distrito 4430

28/06/2013

21

16

(5)

7

12

1

70%

573,93

27,33

24/05/2021

94 Rotary E-Club Online do Distrito 4430 09/03/2000

8

12

4

4

0

2

90%

168,26

21,03

26/05/2021

95 Rotary E-Club Cotia G. V. - Inspiração 19/02/2021

0

23

23

23

0

5

61%

89,41

0,00

24/05/2021

96 Rotary Club Sat. Mogi C. - Conexão 25/02/2021

0

8

8

8

0

3

62%

0,00

0,00

17/05/2021

1837

1826

(11)

294

305

652.605,50

21.315,22
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Novos associados do mês
O Distrito deseja boas-vindas aos seguintes companheiros:
 RCSP Vila Formosa
Erich de Andres
 RC Jandira S. Parnaíba A. da Serra
Luiz Roberto Siqueira Franchim
 RCSP Noroeste - Freguesia do Ó
Alberto Abreu Carvalho
Carlos Guaita Garnica
Dojival Siverino Silva
 RCSP Parque Continental
Juliana Garbini
 RC Mairiporã
Maria de Lourdes Coffone Jubram
Plinio Tadeu de Andrade Jubram
 RC Barueri
Alexandre Campoli
 RCSP Aclimação
Ana Paula Prado Horta Barros Fonseca
Miguel Saliby Neto
 RCSP Jaçanã
José Aparecido Pinotti Candido
Edilson Carlos Gonçalves
Fábio Roberto Ramos
 RC Suzano - Sul
Lucimario da Silva de Jesus

 RCSP Liberdade
Kiyoshi Hashimoto
Caio Medeiros de Carvalho
 RC Suzano
Renato Borges Aparicio do Prado
Henrique Kiura Martin
Sônia Cristina Mota Torquato
 RC Arujá - Sul
Fernando do Amaral Oliveira
Gisele Gestinari Amaral Oliveira
 RC Itapecerica da Serra
Sandra Divina Pereira
 RCSP Jaguaré
Luiz Cezar Pena
Vinicius Moura Vaz
Adriana Oliveira Mori
Juliane Rezende Mercer
Carlos Vital Giordano
Renata Maria Ghedini Ramos Jacuk Rua
Glauco Ruffolo Russel
Cleber Santos Silva

 Rotary E-Club Cotia G. V. - Inspiração
Cintia Canato Martins
Jorge Vieira da Silva
Juliana de Oliveira Martins Machado
 Rotary E-Club do Distrito 4430
Claudineia Maria Lopes
Paula Regina Curcino Moreira
Sueli Lourenço Arantes de Oliveira
Daniel Eggdorne
 RC São Paulo
José Gustavo Duarte de Araújo
Nanci Regina de Souza Lima
 RCSP Artur Alvim
Adilson Carlos Nabeiro
 Rotary E-Club On Line do Distrito 4430
Luis Filipe Tozzi de Paula
 RCSP Vila Alpina
Glauber Camocardi Podadeira

 RC Cotia Centro
Amanda Rosa Maria Silva
 RCSP Moema Índia
Mucio Cantarelli
Maria de Fatima Rollemberg de Faro Mello

Baixa de associados do mês
O Distrito lamenta a saída dos seguintes companheiros:
 RCSP Panamby
Jonas de Souza Camisa Nova

 RC Barueri
Eudes de Araújo

 RCSP Tatuapé
Henrique da Silva Pedroso

 RCSP Pirituba
Robson de Souza Martins

 RC Itaquaquecetuba Pinheirinho
Denilson Santos Almeida

 RC Suzano
Edson Gianuzzi

 RCSP São Mateus
Wendel Alessandro Moura
 RCSP Norte
Eloy Gonçalves de Oliveira
Isabel Cristina Ferreira
 RCSP Morumbi
José dos Santos Junior
 RCSP Parque Continental
Regina Carmin
Maria de Lourdes Martins

 RC Juquitiba
Conceição Ismael
 RC Carapicuíba
Rodrigo da Silva
 RCSP Cambuci
Ricardo Satoshi Kobashi

 RC Registro
Diego Lopes de Almeida
Paulo de Oliveira
 RCSP Anhanguera
Marcelo Souza
André Gianocaro
 RC Arujá - Sul
Ricardo Pacheco
Ricardo Castro
Paula Pacheco
 RC São Paulo
Custódio Felipe Pereira
Kleber Aquino

 RCSP Cantareira
Tito Cesar dos Santos Nery

 Rotary E-Club Cotia Granja Vianna
- Inspiração
Victor Paladino

 RC Cotia Centro
Moacir Castro

 RCSP Moema Índia
Marcia de Campos

