
O Rotary Club de São Paulo se reúne presencialmente toda primeira e terceira quarta-feira do mês, às 12h30, em 
sua sede no Edifício Rotary, Av. Higienópolis, 996-5º andar. Nas demais quartas-feiras a reunião é virtual, via Zoom.

Telefones: 11-3826-9333  |  11-98404-8199
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Por ocasião do Dia Mundial 
de Combate à Pólio de 2022, 
o prédio da FIESP, localizado 
na Avenida Paulista, promoveu 
um painel iluminado de comu-
nicação do END POLIO NOW, 
e o Shopping Cidade São Paulo 
também fez uma divulgação na 
última semana do mês de Ou-

tubro. Além desta divulgação 
em São Paulo, outros prédios e 
monumentos espalhados pelas 
cidades do mundo inteiro, tam-
bém tiveram painéis iluminados 
em apoio a campanha para au-
mentar a taxa de crianças imu-
nizadas e assim eliminar de vez 
a Poliomielite.

Durante o mês, a campanha 
foi de intensa divulgação, objeti-
vando a aderência da população, 
tanto que no dia 15 de outubro 
aconteceu a TELEPOLIO, através 
YouTube https://www.youtube.
com/watch?v=SsdAletScJU, even-
to que contou com a participação 
de muitos artistas e celebridades.

OUTUBRO: MÊS DO COMBATE À PÓLIO

AGENDA

Palestras
NOVEMBRO
09/11 – VIRTUAL/PLATAFORMA ZOOM 
Dra. Adriana D’urso – Crime Contra as 
Mulheres

16/11 – PRESENCIAL 
Augusto Roque – Felicidade no Tra-
balho

23/11 –VIRTUAL/PLATAFORMA ZOOM 
Livio Giosa – ESG na prática

30/11 – VIRTUAL/PLATAFORMA ZOOM 
Alberto Malta

DEZEMBRO
07/12 – PRESENCIAL 
Companheirismo

17/12 – PRESENCIAL 
Confraternização de Natal

https://www.youtube.com/watch?v=SsdAletScJU
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DIRETORIA DO ROTARY CLUB 

DE SÃO PAULO 2022-23

Presidente:  José Roberto de Souza (Roberto Souza)

Conselheiro do Presidente: Nahid Chicani, 

                Marcio Arroyo

1º Vice-Presidente: Carla Blanco Pousada 

2º Vice-Presidente: José Antonio Encinas Manfré

3º Vice-Presidente: Renata Sansoni 

1º Secretário: Tania Regina Amorim Zwicker

2º Secretário: Andrea Burchales 

1º Tesoureiro: Rubens de Mello Andrade Coutinho

2º Tesoureiro: João Gilberto Marcondes Machado 

de Campos

1º Diretor de Protocolo: Maria Elisabeth 

Wiederspahn Marcondes Torres

2º Diretor de Protocolo: Nanci Regina de Souza 

Lima 

DIRETORES:

Comissão de Administração: Mirched Abdo Alaby

Comissão do Desenvolvimento do Quadro 

Associativo: Ricardo Piragini

Comissão da Fundação Rotária: Márcio Arroyo 

Comissão de Imagem Pública: Nanci Regina de 

Souza Lima 

Comissão de Projetos à Juventude: 

Álvaro Augusto Sanchez Masson

Comissão de Projetos Humanitários: 

Livio Antonio Giosa

CONSELHO DIRETOR 2023/24 

Presidente: Carla Blanco Pousada

Presidente 2023-24: Irineu de Mula 

COMISSÕES E SUB-COMISSÕES

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

1. COMISSÃO DE AGENDA E PALESTRAS 

Presidente: Nahid Chicani

2. COMISSÃO DE COMPANHEIRISMO E 

RECEPÇÃO 

Presidente: Ana Maria Tereza Ferrigno Poli  

SERVIR - Boletim do 
Rotary Club de São Paulo
Fundado em 13.02.1924 

Presidente de RI 2022/2023
Jennifer Jones
Governador 2022/2023 
Joaquim Flávio de Moraes Filho

O Boletim Servir é um órgão de informação para rotarianos e não 
rotarianos, produzido e editado pela Diretoria de Imagem Pública, dirigida 
por Nani Regina de Souza Lima, com o apoio de suas comissões e de 
todos os associados do RCSP. Notícias e mensagens podem ser enviadas 
para a Secretaria do RCSP: Av. Higienópolis, 996 - 5º andar - sala 503 Cep.: 
01238-910 - São Paulo/SP.

Tel.: 3826-9333
Site: www.rotarysp.org.br
E-mail: rotary@rotarysp.org.br 

DIRETORIA PROJETOS HUMANITÁRIOS

1. COMISSÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE: 

Presidente: Antonio Carlos Pela 

A) SUB COMISSÃO EDUCAÇÃO 

Presidente:  Tania Amorim 

B) SUB COMISSÃO SAUDE 

Presidente:  Renata Sansoni 

C) SUB COMISSÃO AMBIENTAL 

Presidente: Paulo Chedid 

2. COMISSÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS:  

Presidente: Luis Eduardo Schoueri

3. COMISSÃO DE SERVIÇOS INTERNACIONAIS 

Presidente: Nahid Chicani

4. COMISSÃO DO NÚCLEO ROTARY DE 

DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO (NRDC)

Presidente: José Gustavo Araujo 

DIRETORIA SERVIÇOS À JUVENTUDE

1. COMISSÃO DE INTERCÂMBIO 

INTERNACIONAL DE JOVENS

Presidente: João Eduardo Cipriano

2. COMISSÃO DO ROTARACT; INTERACT E 

KIDSACT 

Presidente: Mauricio Alexandre 

3. COMISSÃO DO PROJETO R.Y.L.A

Presidente: Márcio Arroyo

4. COMISSÃO DO PROJETO RUMO 

PROFISSÕES UNIVERSITÁRIAS E TÉCNICAS

Presidente: Maria Elisabeth Torres

5. COMISSÃO DO SEMINÁRIO DE DROGAS, 

DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E GRAVIDEZ 

NA ADOLESCÊNCIA

Presidente: Renata Sansoni Francisco

6. COMISSÃO ESPECIAL DO CENTENÁRIO 

DO RCSP

Presidente: Irineu de Mula

Conheça todos os integrantes 

das Comissões e sub-comissões 

acessando nosso website: 

www.rotarysp.org.br   

3. COMISSÃO DE FREQUÊNCIA E 

INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA ROTÁRIA

Presidente: Ana Maria Tereza F. Poli 

4. COMISSÃO DE HISTÓRIA E TRADIÇÃO

Presidente: Oswaldo Paulino Filho

5. COMISSÃO DO ATENEU ROTÁRIO

Presidente: Nahid Chicani

6. COMISSÃO DE INTERCÂMBIO 

ROTÁRIO DA AMIZADE 

Presidente: Ana Maria Poli 

DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO 

DO QUADRO ASSOCIATIVO

1. COMISSÃO DE CLASSIFICAÇÃO

Presidente: Márcio Arroyo

2. COMISSÃO DE ADMISSÃO (RECRUTAMENTO)

Presidente: João Gilberto Marcondes Machado 

de Campos

3. COMISSÃO DE INFORMAÇÃO ROTÁRIA 

(TREINAMENTO)

Presidente: Marcelo de Paschoal 

4. COMISSÃO PARA ASSOCIADOS 

CORPORATIVOS

Presidente: Carla Blanco Pousada 

DIRETORIA DE IMAGEM PÚBLICA

1. COMISSÃO DE RELACIONAMENTO 

INSTITUCIONAL

Presidente: Ana Maria Poli  

2. COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO  

(PROPAGANDA E MARKETING) 

Presidente: José Roberto Arruda Pinto 

3. COMISSÃO DO BOLETIM SERVIR E DA 

REVISTA ROTÁRIA

Presidente: José Gustavo Duarte de Araújo 

DIRETORIA FUNDAÇÃO ROTÁRIA

COMISSÃO DE DOAÇÕES ANUAIS, FUNDO 

PERMANENTE E CAPTAÇÃO DE RECURSOS 

PARA PROJETOS

Presidente: Rubens Coutinho  
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ANIVERSARIANTES
out/nov/dez

ASSOCIADOS

OUTUBRO

04/out Roberto Souza

04/out Rolf Gustavo Roberto 

Baumgart

12/out Rafael Mazzocato

15/out Kenji Oshiro

24/out João Eduardo Cipriano

25/out Benedito Dario Ferraz

NOVEMBRO

13/nov Paulo Ribeiro Campos Filho

18/nov Thadeu Teixeira de Freitas

22/nov Ana Maria Teresa Ferrigno Poli

DEZEMBRO

10/dez Ivo Nascimento

13/dez Rubens de Mello Andrade 

Coutinho

14/dez José Francisco Stivanin

CÔNJUGES/PARCEIRAS

OUTUBRO

10/out Claudia Milani - Roberto 

Amadeu Milani

NOVEMBRO

14/nov Rosa Isabel Donato Manfré - 

José Antonio Encinas Manfré

22/nov Carmen Silvia de Jesus Mula - 

Irineu de Mula

25/nov Maria Luiza K.Cipriano - João 

Eduardo Cipriano

27/nov Maria Stela Grazieani Prada - 

Clóvis Tharcísio Prada

DEZEMBRO

02/dez Rose Angela Capel Macedo - 

Roberto Brás Matos Macedo

05/dez Sonia Regina Martins de 

Souza - José Roberto de Souza

24/dez Maria Thereza Ferraz de 

Barros Pimentel - Eduardo de Barros 

Pimentel

O câncer de mama, ou qualquer tipo de câncer, pode tocar tantas 
pessoas de maneiras diferentes. A ciência moderna desenvolveu 
testes e tratamentos para aumentar a probabilidade de recuperação 
e de qualidade de vida, se forem usados em tempo hábil. Cerca de 
95% dos cânceres detectados muito cedo, sobrevivem.

Sobrevivência é tudo sobre testar e agir. Quanto mais cedo 
o câncer for detectado e tratado, maiores serão as chances da 
pessoa se tornar uma sobrevivente. Também é importante notar 
que os homens também têm câncer de mama e precisam ser 
diagnosticados.

Dando destaque ao tema, em nossa Décima Quarta Reunião 
Ordinária presencial recebemos como palestrante Tânia Sobral 
Benegas, Companheira e DIP do RCSP Aclimação. Ele relatou sua 
experiência e deu depoimento sobre como venceu o câncer de 
mama. Também destacou a importância do diagnóstico precoce 
tanto para homens como para mulheres, trazendo como curiosidade 
a História do Laço Cor-de-Rosa que simboliza a campanha.

Outubro Rosa

A Fundação Rotária precisa das nossas doações voluntárias 
para poder continuar oferecendo os subsídios globais para 
projetos importantes, como muitos já desenvolvidos pelo 
RCSP. Durante reunião do Conselho Diretor, foi aprovada 
a arrecadação de 100 dólares rotários por associado, 
mantendo a rotina do Clube. Para facilitar, dividimos os 
pagamentos em 4 boletos que serão enviados nos meses de 
novembro e dezembro de 2022 e fevereiro e março de 2023. 
Consideramos o valor do dólar rotário de novembro que é de 
5,30. Assim, teremos o primeiro boleto no valor de 132,50 com 
vencimento no dia 20 de novembro. Contamos com a sua 
valiosa colaboração para continuar servindo.

CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA 
DE 100 DÓLARES



4 Ano 98 - Edição 4309 - Outubro 2022 POLI

Rotary: Glamour

Localizada no centro-leste do Estado de São Paulo, aos pés da Serra da Mantiqueira, cidade 
dos crepúsculos famosa pela paisagem deslumbrante sem interferências atróficas e repleta 
de cores, assim é São João da Boa Vista, fundada em 24 de junho de 1821, às vésperas do culto 
comemorativo à São João Batista, origem do seu nome.

Encontramos aí o ponto inicial de Nahid Chicani, cuja continuidade no tempo e no espaço 
chegou até nós como governador em 2001-2002.

Em tempos anteriores, ocupou cargos em várias comissões do RCSP, tornando-se presidente 
em 1996-97, com frequência 100%.

Transformou suas contribuições em projetos, mudando a vida de pessoas do mundo todo, 
através de áreas do enfoque rotário.

Graduado em Direito pela faculdade de Santos, possui dois filhos formados em engenharia e 
a filha em psicologia, seus dois netos residem nos Estados Unidos da América do Norte.

Yara, 60 anos +1 ao seu lado, com amor, acompanha a elegante trajetória.
Seguidor da religião Católica, e grande jogador de tênis, é excelente em samba e bolero 

como dançarino.
O prestígio e a vontade de servir e ajudar os rotarianos, torna Nahid Chicani, o Governador 

dos Governadores e seu Glamour é revelado através da Associação de Clubes e Prestação de 
Serviços mais antiga e prestigiosa do mundo….

Rotary Club…. compromissos com visões reais!
Ana Maria

CADERNINHO DA POLI

Rumo ao sucesso
 Evanda Verri Paulino, teve potencial para 

conter a emoção ao passar por uma 
facectomia (cirurgia de catarata) sob a 
liderança de seu filho Dr. Leonardo V. 
Paulino, profissional em oftalmologia.

 O amor de Eubin e Alex, agora em lua de 
mel por Bali, Singapura e Filipinas, é a 
saudação do Universo diante da criação! 
(Alex é filho de Maurício Alexandre).

 Advogada e ambientalista, Dra. Heloísa 
V. Paulino, inicia sua especialidade em 
São Paulo, através de um dos principais 
escritórios do Brasil.

 Defensora jurídica do meio ambiente, 
atua na área há mais de vinte anos.

 (Filha de Osvaldo Paulino).

... Continua - Por Ana Maria

Deusas entre nós
Ísis Arroyo,
deusa do Egito Antigo.
Alceste Milani,
deusa da mitologia grega.
Sibele Poli,
deusa da mitologia grega.
Yara Chicani,
deusa da mitologia indígena brasileira.

Sociedade
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CITE TRÊS IMPORTANTES MOMENTOS DE 
SUA CARREIRA PROFISSIONAL:

Cobertura de todos os planos econômi-
cos para TV Manchete e Rádio Band. O desa-
fio foi reunir especialistas para transformar 
o “economês” em linguagem de entendi-
mento do cidadão comum. Cobertura de 
Congressos médicos na Europa, Àsia e Es-
tados Unidos (do ano 2000 até agora) para 
a chamada Grande Imprensa, traduzindo o 
“medicinês” para a linguagem jornalística. 
Liderando Comitês de Gestão e Prevenção 
de Crises de empresas e instituições. (de 
2010 até agora) Em um dos casos, consegui-
mos restabelecer o diálogo entre os Dirigen-
tes de um Plano de Saúde com autoridades 
e usuários.

COMO SE TORNOU ROTARIANO?
Há quase 6 anos, fui convidado para assis-

tir uma palestra do meu colega, jornalista e 
escritor JB Oliveira, no RCSP, perguntei sobre 
como se tornar associado, preenchi a ficha e 
alguns meses depois tomei posse. Meu pa-
drinho é o Companheiro José Antonio Enci-
nas Manfré. Antes de ser rotariano já tinha 
uma atuação pessoal para servir as pessoas 
e instituições, ajudando na busca da solução 
de problemas sociais. Já atuava no Grande 
Oriente do Brasil. Então foi tudo muito natu-
ral e prazeroso continuar essas ações aqui no 
tradicional RCSP.

POR QUE SE TORNAR ROTARIANO?
É uma forma de retribuir para a socieda-

de tudo o que a sociedade te presenteou ao 
longo da vida. Além disso, é um excelente 
organização para ampliar seu network como 
cidadão do mundo.

QUAL SUA VISÃO DE MUNDO?
Os problemas são muito parecidos em 

todos os países democráticos: dificuldades 
para acesso à saúde, necessidade de melho-
rar a qualidade da educação e a segurança 
pública. Na área da economia os desafios 
são gerar empregos e manter a inflação sob 
controle. Não se consegue resolver tudo de 
uma só vez. É como enxugar gelo. Mas o im-
portante é ter projetos e planejamentos para 
buscar a solução de cada problema. E isso 
se consegue sem radicalismos, com respei-
to aos poderes constituídos e reunindo todas 
as pessoas de boa fé, independentemente 
de partidos políticos. Como parceiros desses 
desafios, estão as organizações de grande fé 
publica e reputação como o Rotary, que faz 
o bem sem olhar a quem por meio de seus 
voluntários ao redor do mundo.

SUA MENSAGEM AOS LEITORES:
Parabéns para você que leu a coluna até 

aqui. A solução para tudo na vida é um paco-
te com amor, dedicação, religiosidade, com-
prometimento, harmonia, boa fé, organiza-
ção, planejamento, integração com quem 
sabe mais do que você e um pouco de sorte!!!

A partir desta edição, à convite do Presidente Roberto Souza, terei a honra de entrevistar para 
o tradicional Boletim Servir, um “personagem” rotariano ou não, mas que tenha algo de im-
portante para nos contar. Começamos com o próprio Presidente do RCSP ano rotário 2022/23
Profissão: jornalista especializado em comunicação corporativa
Empresa: RS Press Comunicação www.rspress.com.br

ENTREVISTA

PERSONA: Roberto Souza
Por Paulo Chedid
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A paz faz parte da nossa missão. É uma de 
nossas nobres causas. Estamos vivenciando dias 
de intolerância cada vez mais presentes em todos 
os segmentos. A guerra declarada se faz presente 
no planeta e a guerra urbana, silenciosa, está cada 
vez mais próxima. Não é no vizinho, no conhecido 
ou no amigo do amigo. É sentida em nossos 
corações, por nossos entes queridos. Tememos 
sair com o celular à mão, nos reunir neste ou 
naquele horário ou local. Clamamos por paz!

Não basta reclamar, culpar ou fazer o que 
chamamos de ativismo de sofá ou de redes sociais, 
precisamos nos movimentar.

Pense na frase, “o menos é mais”. O mínimo 
que podemos e devemos fazer é sair do sofá, 
das redes sociais, da nossa zona de conforto e 
caminhar pela paz!

Participe
Companheiros essas são as informações sobre 

a Caminhada Solidária Pela Paz que acontecerá no 
dia 20/11/22, um domingo. Local de saída: Conjunto 
Nacional, na Av Paulista. Para participar é só comprar 
a camiseta no valor de R$ 55,00. Tem nos tamanhos 
pequeno, médio, grande, GG e XG. Importante: parte 
dos valores arrecadados irá para a Fundação Rotária.

Reserve o dia 20 de novembro 
para caminhar

Acontecerá entre 05 a 07 de maio de 2023, no Bourbon Convention 
& Spa Resort Atibaia a Conferência Distrital. Acontece todo ano. Cada 
ano tem um tema. Em 2023 será denominada Conferência Distrital 
da Integração. Inscreva-se. Você pode pagar em até 10 parcelas no 
cartão de crédito.
Venha celebrar a alegria de ser Rotariano em três dias de muito 
conhecimento e companheirismo!!!!

CONFERÊNCIA
DISTRITAL
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Ricardo Piragine se prepara e cumpre a 
primeira etapa da formação para Líder Rotariano.

Após regular convocação, aconteceu 
no dia 31 de outubro Assembleia Geral 
Extraordinária que aprovou a proposta de 
Alteração Estatutária e do Regimento Interno. 
Após as deliberações, o Presidente e os 
Associados presentes renderam homenagens 
à atuação do Companheiro João Gilberto 
pelo seu empenho e dedicação. O Presidente 
Roberto Souza destacou, também, a atuação 
forte da Presidente Carla Blanco Pousada 
pela regularização desses dois importantes 
documentos que regem o funcionamento do 
quase centenário RCSP.

Começou a Campanha do Panetone. 
Além de receber um produto de alta 
qualidade, com embalagem diferenciada, 
você contribuirá para a Fundação Rotária. 
Entre em contato com a Secretaria.

Em cada reunião presencial estamos 
apresentando as flâmulas, ou banners, como 
preferem alguns, que atestam a passagem 
de nossos associados por Rotary Clubs ao 
redor do mundo. Já mostramos as flâmulas 
de vários Clubs do Líbano, do Japão e na 
mais recente reunião, as da América Latina. 
Durante as visitas, há troca de flâmulas e 
abertura de espaço de 3 minutos para a fala 
do visitante. Uma ótima oportunidade para 
companheirismo internacional!!!

Instituto de 
Liderança Rotária

Estatuto e Regimento 
Interno Aprovados

Campanha do panetone

PELO MUNDO
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O Companheiro Fernando Matos lembra 
aos Companheiros sobre a ação “Seguro 
Solidário”, junto às seguradoras Azul, Itaú e 
Porto Seguro. Coberturas: Automóveis-5%, 
Vida-5% e Residencial 3%. Não tem custo 
adicional ao segurado e representa 
importante contribuição. Basta indicar o 
número de cadastro no Rotary e o número 
do Distrito 4563. Com este nobre ato as 
seguradoras destinam uma parte do valor 
para a Fundação de Rotarianos através da 
ABTRF. Fale com seu corretor.

15 de outubro celebramos, com carinho, o Dia 
dos Professores com a frase: “Heróis de verdade 
não vestem capas, eles ensinam”.

Seguro
solidário

Aos nossos mestres
No mês de outubro o RCSP contou 
com a brilhante participação de um 
grande número palestrantes abordando 
diferentes temas:

05/10
Palestrante: Paulo Eduardo Fonseca
Tema: 45º Instituto Ratary
https://drive.google.com/drive/

folders/1LegCEUcf898SUgGOhYbo0p68UM8 

KJT5D?usp=sharing

19/10
Palestrante: Tânia Sobral Benegas
Tema: Outubro Rosa - (Presencial)
https://drive.google.com/file/

d/1AUqhq61JPs9x2ETwXAa3Ppzsm_pztZq6/

view?usp=sharing

26/10
Palestrante: Osmar Chofi
Tema: Comércio com países árabes
https://www.youtube.com/

watch?v=u0kN98FCjKE&t=10s

PALESTRAS

DESENVOLVIMENTO DO ROTARY
03/12/2022
Fortalecimento dos Clubes
Worshop – 08H30 às 12H30
Faculdades Integradas Rio Branco - Cotia

Save The Date
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Fatos e
acontecimentos...

1. Feijoada maravilhosa da AFROSP (Ricardo 
Piragini)

2. Parabéns, Sempre AFROSP pela brilhante, 
saborosa e incrível Feijoada com gostinho de 
Solidariedade! (Rafael Mazzocato)

3. Parabéns à AFROSP - Feijoada Leve SUCESSO 
TOTAL e ÓTIMO COMPANHEIRISMO. VIVA!!! (Ivo 
Nascimento)

4. Feijoada AFROSP
Presidente Betty, comissão organizadora e todas 
(os) que direta e indiretamente contribuíram 
para o grande sucesso desse tão esperado 
reencontro! Tive a oportunidade, juntamente 
com a minha Magna, de conversar com cada 
participante, sem exceção, objetivando o mais 
caloroso acolhimento! Recebemos muitos 
elogios e citaram a satisfação de estar ali está! 
Sugeriram que fizéssemos mais encontros como 
esse! Parabéns!!! (Fredmo Martins)

5. Governador Joaquim já está pedindo para 
agendarem a conferência distrital de 05 a 07 de 
maio 2023 no Bourbon Atibaia. É o maior evento 
do Distrito, sempre com muita informação rotária 
e companheirismo com a presença de mais de 80 
clubes de Rotary. Animem-se e já deixe anotado a 
data em vossas agendas!! (Carla Blanco)

6. Queridos associados, bom dia, é a Izabely, criei 
esse cartão virtual para aumentar o engajamento 
nas redes sociais do clube, basta clicar no ícone 
que escolher e vai direcionar para a rede escolhida. 
Compartilhe com a Família e Amigos!
Clique para acessar
https://drive.google.com/file/d/1lHqjjL3dQzVsZqx4lMc0KmS8J

EvzGB-I/view?usp=sharing

7. Estimadas Companheiras e Prezados 
Companheiros, boa tarde.
O nosso Distrito instituiu uma Premiação para 

os clubes que, no período de 1º de julho/22 a 
15 de abril/23, tiverem um aumento REAL de 
associados, bem como para aqueles com “baixa 
zero”. Esta competição vem nos dar maior ânimo 
na busca por novos integrantes, com qualidade, 
além de prepararmos o Quadro Associativo para a 
comemoração dos 100 anos. Neste sentido, volto 
a pedir que cada um de nós indique, ao menos, 
uma pessoa. E, claro, que busquemos conversar 
com os membros que estão afastados para saber 
os motivos para tal e ver como podem retomar a 
efetiva participação no Clube.

Tenho a mais absoluta certeza de que ganharemos 
a Premiação e manteremos o São Paulo em lugar 
de destaque. A partir da semana que vem, eu e os 
demais membros do DQA iremos ligar para todos 
no sentido de obter as indicações. Obrigado! 
(Ricardo Piragini)

8. Boletim Servir
Resgatando valores do passado, transborda a 
taça com borbulhas de orgulho sob a batuta do 
maestro JRSouza e sua orquestra, na Sinfonia 
Rotária “Titãs” - Rumo ao Sucesso (Ana Maria Poli)

9. PALESTRA SOBRE ESG
Ontem, a convite da Presidente do RCSP 
Anhanguera, Andrea Gouveia, assisti brilhante 
palestra sobre ESG, sigla que, em inglês 
significa Environment, Social e Governance. Os 
palestrantes Farias de Souza e Alberto Malta do 
Board Academy deram um show. A Presidente 
me convidou para a mesa que dirigiu os trabalhos. 
(Roberto Souza)

10. Mais um pouquinho da escola afetiva hoje, com 
a horta comunitária, e o agradecimento especial 
para a Michele Giosa, filha do Lívio Giosa @Lívio 
Giosa Que providenciou todos os insumos e levou 
tudo a escola, além de coordenar belamente a 
equipe!! Uma salva de palmas a Michele e a todos 
os envolvidos! (Carla Blanco)

https://drive.google.com/file/d/1lHqjjL3dQzVsZqx4lMc0KmS8JEvzGB-I/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lHqjjL3dQzVsZqx4lMc0KmS8JEvzGB-I/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lHqjjL3dQzVsZqx4lMc0KmS8JEvzGB-I/view?usp=sharing
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11. Manhã de horta comunitária na Escola Estadual 
Caetano de Campos. Presentes Lívio, Pres Carla, 
Pres Roberto Souza, além de Márcia e Izabelly. 
(Roberto Souza)

12. Parabéns, Sempre, Sucesso Sempre e 
Gratidão Sempre Padrinhos Ricardo Piragini e 
João Gilberto!!! Hoje eu completo 1 mês como 
Rotariano do Rotary Club de São Paulo e estou 
aqui comemorando com os 65 anos da ADESG SP, 
detalhe já estou com o pin do Brasil e a gravata da 
ADESG SP!!! (Rafael Mazzocato)

13. Companheiros essas são as informações sobre 
a Caminhada Solidária Pela Paz que acontecerá 
no dia 20/11/22, local de saída, Conjunto Nacional, 
na Av Paulista, valor da camiseta *R$ 55,00, 
tamanhos P, M, G, GG, XG *, parte dos valores 
arrecadados será revertido para Fundação 
Rotária. (Nanci Regina)

14. Ontem a noite na reunião do Rotary Club 

Barueri Alphaville. (Nahih Chicani)

15. Rotaryanos se encontrando e fazendo 
companheirismo. Estamos em Resort em Lins e 
o casal é de Medianeira, cidade vizinha de Foz 
do Iguaçu. Já convidados para o Centenário. 
(Tania Amorim)

16. Parabéns ao Interact Rio Branco pela Ação 
Distribuindo Sorrisos, realizada na tarde de hoje 
em Santa Cecília! (Maurício Alexandre)

17. Estive ontem na Associação Comercial 
representando o jornal e a mídia rotária. 
Acompanhei a apresentação de Paulo Guedes. 
Falou muito mais de 1 hora, está resumida. Apareço 
no plenário altura de 27 min. Foi aplaudido de pé 
demoradamente. Jornalistas atendidos por ele 
desde sua chegada, durante e depois. Muito Bom 
ACSP, Presidente Cutait; associado do clube e 
Ricardo Granja da Sudoeste que contribuiu para o 
trabalho da imprensa (Sérgio de Castro)

1 a 4
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Atividades do Rotaract Mack em outubro
No dia 12/10, o Mack visitou duas instituições, 

ABCD e na Casa da Criança, e levou várias 
brincadeiras e muita diversão às crianças 
presentes. Na Casa da Criança, passamos o dia 
na piscina de bolinhas, brincando de Dança das 
Cadeiras, Morto-Vivo e muito mais. Já no ABCD, 
levamos cama elástica, fizemos várias coreografias 
do Tiktok, brincamos de mímica, dardos, e demos 
muita risada. Em ambas, também tivemos um 
almoço mais que especial, lanche da tarde e 
muitos doces e bolo de sobremesa.

Nesse projeto, nosso intuito era levar um dia 
diferente às crianças. Um dia que pudessem sair 
da rotina e apenas se divertir. Um dia em que 
todo mundo aproveitasse muito, tanto as crianças 
como nós. Como resultado, tivemos sorrisos mais 
que lindos, abraços quentinhos e fizemos vínculos 
inimagináveis, de deixar a hora de se despedir 
mais difícil!

Sobre novembro
Dia 5 participaremos do Mackenzie Day, 

PRIMEIRA REUNIÃO DA COMISSÃO DO CENTENÁRIO DO RCSP

evento realizado pela universidade, onde o Mack 
abre as portas para calouros e vestibulandos, 
apresentando toda a estrutura, além de diretórios 
acadêmicos, atléticas e organizações disponíveis 
aos alunos.

Dia 18 a 20, alguns dos nossos associados 
participarão do Encontro Paulista de Rotaract 
Clubs. Dia 26, participaremos da realização do 
Projeto Distrital Transformando Vidas. Nossas 
reuniões serão dia 5 e 19. O Rotaract Mackenzie 
está organizando a N do Mack! Juntamos futebol, 
churrasco, chopp e pagode em um local só e, no 
dia 02/12, estaremos juntos para comemorarmos 
a classificação do Brasil.

O Espaço Limão (Rua Jerônimo dos Santos, 151 - 
Limão) estará pronto para receber a todos, durante 
o 3º jogo do Brasil na Copa , contra a seleção de 
Camarões. Os ingressos do 1º Lote, no valor de R$ 
35,00 , já estão disponíveis, com pagamento via 
pix (entrar em contato com a Presidente Karoline 
Koyama). O ingresso dá acesso ao evento completo, 
Welcome Shot e uma caneca personalizada, além 
de outras surpresas no dia!!

Comissão de Projetos à Juventude
Diretor: Álvaro Augusto Sanchez Masson

Aconteceu na Escola Caetano de Campos a 
Palestra sobre empoderamento feminino “Diga 
Não a Violência” ministrada pela Delegada Rose, 
abordando amplamente o tema sobre violência 
contra a mulher. O Projeto Horta Comunitária 
foi um sucesso, os alunos da Escola Caetano 
de Campos em contato direto com a natureza 
vivenciaram a experiência do cultivo de hortaliças.

Comissão de Projetos Humanitários
Diretor: Lívio Antonio Giosa

NOTÍCIAS DAS DIRETORIAS
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Campanha para o crescimento do quadro associativo, objetiva que toda reunião presencial conte 
com a participação de “prospects” para conhecer o Rotary. No mês de outubro, tivemos a visita de 
interessados que estão sob análise.

Projeto em conjunto com outros Clubes Caminhada Solidária pela Paz – 2022 que acontecerá 
20/11/2022, ponto de encontro às 08:45 no Conjunto Nacional na Av. Paulista, saída às 09:00, caminhada 
pela Paulista em direção ao Paraíso. Valor da Adesão/Camiseta R$ 55,00 e parte do valor arrecadado 
será revertido para a Fundação Rotária.

REUNIÕES PRESENCIAIS
EM OUTUBRO

Em outubro tivemos duas importantes 
reuniões presenciais, a 13a e a 14a. 
reuniões ordinárias, com a volta das pílulas 
profissionais, evento coordenado pelo 
Companheiro Luiz Eduardo Schoueri, 
Presidente da Comissão de Serviços 
Profissionais. O evento retornou com a 
brilhante apresentação do DIretor de 
DQA, Ricardo Piragini. Além das palestras, 
comunicados e informes, que caracterizam 
as reuniões do RCSP, um aspecto importante 
é o companheirismo que começa antes 
das 12h43 e prossegue após as 13h43 no 
histórico e elegante salão nobre do Edifício 
Rotary, em Higienópolis. Destaque para o 
bolo dos aniversariantes do mês. Tivemos as 
honrosas presenças de muitos visitantes e 
convidados!!! Confira nas fotos.

O QUE FAZEMOS
Saiba as profissões e as áreas de atuação 

de nossos associados e associadas acessando 
o website do RCSP:

https://rotarysp.org.br/associados/

Comissão do Desenvolvimento 
do Quadro Associativo
Diretor: Ricardo Piragini

Comissão de Imagem Pública
Diretora: Nanci Regina de Souza Lima
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Participação no Treinamento My Rotary Impactômetro – Presidentes e Secretários de Clube dia 
29/10/2022, durante toda manhã.

My Rotary – Tutorial Como Adicionar um Projeto: 
siga o passo a passo
Primeira Secretária: Tania Regina Amorim Zwicker
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O ESPRO - Ensino Social Profissionalizante 
colabora com os rotarianos do ROTARY CLUB 
DE SÃO PAULO apoiando projetos ligados a 
atividades nas áreas sociais, humanitárias e 
ambientais da Fundação em todo o mundo.

Informações pelo site www.abtrf.org.br

EMPRESA
CIDADÃ
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Informações pelo site www.abtrf.org.br



https://rotarysp.org.br
https://www.youtube.com/channel/UCDqXvIRqtrpuT_ZJjXYlyHw
https://www.instagram.com/rotaryclubdesaopaulo_/
https://www.facebook.com/RotaryClubSP
https://www.linkedin.com/company/rotary-club-de-são-paulo

