
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

Rotary Club de São Paulo a caminho do seu centenário
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A “Caminhada da Paz” mos-
trou que a paz não é somente 
a ausência de guerra. O mundo 
atual está cheio de conflitos e o 
Papa Francisco afirmou em re-
cente homilia que já estamos vi-
vendo a 3a Guerra Mundial, mas 
não nos moldes tradicionais que 
definimos como GUERRA. 

Uma pessoa com FOME 
não tem Paz! 

Uma pessoa DOENTE 
não tem Paz! 

Uma pessoa SEM EMPREGO 
não tem Paz! 

Assim sendo o propósito de nos-
sa Organização, o Rotary, está em 
amenizar estes pontos de tensão. 

Para isso trabalhamos incansa-
velmente, local e mundialmente, 
combatendo estas mazelas atra-
vés de projetos humanitários. 

Nós somos uma organização 
mundial fundada há 117 anos e 
presente em 198 países, propa-
gando o espírito de pacificação. 
Ajudamos a fundar a ONU e a 
UNICEF e ocupamos um assento 
em cada uma destas importantes 
organizações. NOSSA principal 
AÇÃO tem como foco a Erradica-
ção da Paralisia Infantil.

CAMINHADA SOLIDÁRIA PELA PAZ
“Paz não é somente ausência de guerra.”

O ROTARY ajuda a construir comunidades fortes 
Nosso lema é promover a paz e a compreensão mundial

Confira a agenda de eventos na página 3
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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
Dezembro de 2022 a Março de 2023

ASSOCIADOS

DEZEMBRO 
10/dez Ivo Nascimento*
13/dez Rubens de Mello Andrade Coutinho*
14/dez José Francisco Stivanin*

JANEIRO 
03/jan Reginaldo Leme *
10/jan Alfredo Cotait Neto *
10/jan Arthur Teixeira Mendes Neto *
11/jan Luís Eduardo Schoueri*
13/jan Arnaldo Colognese*
22/jan Roberto Amadeu Milani 
28/jan Fernando Pereira de Matos*
28/jan Luiz Alvaro de Menezes Filho*

FEVEREIRO
07/fev José Gustavo Duarte de Araújo *
09/fev Luiz Augusto Prado Barreto*
16/fev Antonio José de Oliveira *
17/fev Fredmo Martins Tavares*
20/fev Oswaldo Siciliano*
22/fev Clóvis Tharcísio Prada *
27/fev Sérgio de Castro 
29/fev Renata Sansoni Francisco*

MARÇO
07/mar Mirched Abdo Alaby*
10/mar José Roberto Silva de Arruda Pinto*
12/mar Eduardo de Barros Pimentel*
20/mar Milton Kiyoshi Koyama*
21/mar Clóvis Ermírio de Moraes Scripilliti *
22/mar José Antonio Encinas Manfré*
28/mar Fernando de Almeida Nobre Neto*

CÔNJUGES/PARCEIRAS 

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

JANEIRO 
19/jan Sônia Maria Caprera T. Masson - Álvaro Augusto S. Masson
22/jan Marina Diniz Junqueira - Fernando de Almeida Nobre Neto

FEVEREIRO 
05/fev Camila Forjaz C. S. Menezes - Luiz Alvaro de Menezes Filho
06/fev Jussara Caçapava Duarte Alaby - Mirched Abdo Alaby
11/fev Wilce Leite Mourão de Oliveira - Antonio José de Oliveira
24/fev Daniel Arouca Francisco - Renata Sansoni Francisco

MARÇO
08/mar Valeria Helena Pimenta Arroyo - Márcio Arroyo
19/mar Maria Helena P. Hernandez de Campos - João Gilberto 
Marcondes Machado Campos
22/mar Izilda Aparecida Silva Koyama - Milton Kiyoshi Koyama

AGENDA

Palestras:

DEZEMBRO 

07/12 – Nahid Chicani - Intercâmbio Rotário de 
Amizade – Virtual

20/12 – Confraternização de Natal 

JANEIRO 

18/01 - Augusto César - Clubes Satélites - VIrtual

FEVEREIRO 

01/02 - Manoel Joaquim Ribeiro do Valle - Santa Casa 
de Misericórdia - Presencial 

08/02 - Luiz Augusto Barreto - ESPRO - Virtual 

15/02 - Diva Fonseca - Motivando seu clube - Presencial 

MARÇO

01/03 - Lucas Trigueiro - Presencial 

08/03 - Naile Mamede - Dia da Mulher - Virtual 

15/03 - Lívio Giosa - ESG - Presencial 

22/03 - Marcos Vinicius - Drones - Virtual 

29/03 - Marcello Salles - O legislativo na cidade de São 
Paulo - Virtual 

ABRIL 

05/04 - Gilberto Almeida - Meio Ambiente - Presencial 

12/04 - Marco Contreras - O impacto da tecnologia e 
novas profissões - Virtual 

19/04 - Edmar de Souza Amorim - Projeto Social da 
Assoc. Evangélica Beneficente - Virtual

26/04 – Mirched Abdo - Mercosul e Acordos 
Comerciais - Presencial 

MAIO

03/05 - Nanci Regina - Direito Imobiliário - Virtual 

10/05 - Roberto Amadeu Milani - Comércio Exterior - 
Presencial 

17/05 - Roberto Luis Troster - Concentração Bancária 
- Virtual 

24/05 - Andrew Storfer - Energia Limpa - Presencial 

31/05 - Ligeia Stivanin - Fórum Imagem Pública - Virtual 

JUNHO 

07/06 - Irineu De Mula - Projeto do Centenário do RCSP 
- Presencial 

14/06 - Luciana Vidigal - Metaverso - Virtual 

21/06 - José Roberto de Souza - RCSP em ação - 
Presencial 
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Princesas entre nós 
Isis Arroyo
Manuela Masson
Olívia Masson 
Luiza Gilberto 
Victória Coutinho
Beatrice B. Pousada 
Isabela Cunha Bueno
Sofia Cunha Bueno 

Sociedade
Dora Silvia, brilhante companheira, à 

frente da Associação Paulista de Fundações 
e representante da Fundação de Rotarianos 
de São Paulo, tornou-se responsável 
pelo evento ”A importância da ESG às 
Fundações”, realizado no mês de novembro 
passado.

- Betty e Paulo Torres, receberão os colegas 
do curso de Engenharia Mackenzie, no 
tradicional encontro dos 54 anos de 
formatura - dia 24 de dezembro à tarde, na 
residência do casal.

A noite Feliz do Natal, porém, ficará 
restrita à família.

Contemplando com ternura através da 
riqueza do Céu e da Terra suas queridas 
amigas, nossa admirável embaixatriz 
manifestará seus votos natalinos sinceros, 
via telefone.

- Tadeu Freitas realizará a solenidade 
comemorativa do Réveillon, em 
Comandatuba, Bahia.

- Paulo Campos, agora bastante feliz, com 
seu novo “affair” ……em breve, entre nós!

O glamour de Yvo Nascimento 
Nascido em São Paulo, capital, no ano de 1933, 

Ivo Nascimento, nosso querido governador, teve 
a fase inicial de sua vida, desenrolada na fazenda 
do vovô Ruggiero Bonetti, na Praça Marechal 
Deodoro, bairro de Santa Cecília, São Paulo.

Sua instrução primária deu-se na Escola 
Estadual Conselheiro Antônio Prado, na capital, 
e seu curso científico voltado às ciências exatas, 
ocorreu na Escola Estadual Caetano de Campos, 
um dos símbolos da educação do Estado, na 
Praça da República, São Paulo.

Durante 1953-57, cursou Engenharia na Escola 
Presbiteriana Mackenzie, na área de atuação 
dedicada à Elétrica Civil, curso de Administração 
e Direito, envolvendo Engenharia.

Seu primeiro escritório projetado para estudo 
e trabalho, situava-se à rua Barão de Itapetininga 
nº 221, no 22º andar no Centro de São Paulo.

Seu espírito esportivo manifestou-se através 
da Mac-Med, na organização e participação nas 
categorias: vôlei e futebol.

Ocupou o cargo de diretor de publicações do 
departamento da revista de engenharia daquela 
tradicional faculdade.

Seu maior desafio profissional ocorreu na 
área da siderurgia, metalurgia, hidrelétrica e 
na área de trólebus instalados pelo Brasil, com 
sonhos realizados verdadeiramente passando 
por São Paulo, Santos, Araraquara, Rio de Janeiro, 
Campos (RJ), Salvador, etc.

Embarcava no cais do porto em Santos e 
seguia de navio ao Rio de Janeiro, onde chegava 
na noite seguinte.

Com grande fator de produção e horas 
dedicadas ao trabalho árduo durante o dia. 
Seguia depois para Salvador, deslocando-se para 
o aeroporto em voo noturno.

Cinco anos de intensivo trabalho numa 
incansável atividade!

Fins de semana sempre em São Paulo, junto à 
família, evidentemente!

Na ocasião, estava com 30 anos.
Tornou-se rotariano do RCSP em 01 de agosto 

de 1980, presidente em 1989 e governador 

CADERNINHO DA POLI
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Vacinação
Realizamos uma grande campanha nas 

Estações de Metrô da Cidade de São Paulo, 
vacinando e conscientizando a população, 
mostrando que esta doença é passível de 
erradicação com a aplicação de apenas 
duas gotinhas. Além disso tudo, realizamos 
Ações de Cidadania, Feiras da Saúde, 
Adoção Afetiva de Escolas e Construção do 
Meio Ambiente.  

Cursos
O Rotary mantém cursos de Mestrado e 

Doutorado dedicados à PAZ e as resoluções 
de conflitos em 8 Universidades pelo 
mundo afora, cujo objetivo são os estudos 
de conflitos, com alguns casos de sucesso, 
onde os bolsistas pela Paz conseguiram 
dirimir ações belicosas em diferentes locais 
do globo. Hoje, estamos aqui mostrando a 
todas e todos que, para vivermos em Paz, 
devemos conviver com as diversidades, 
tentando construir a equidade, a fim de 
incluir as diversidades sociais.  

Esse é o nosso propósito. 
Apoiamos a educação, favorecemos o 

Desenvolvimento Econômico e Protegemos 
o Meio Ambiente. Servimos ao próximo por 
meio da consolidação de boas relações 
entre profissionais, empresários e líderes 
comunitários.

Meio ambiente
Iniciamos o processo de transformação 

de um dos 17 grandes lixões da cidade 
em um grande Parque Público, em 
Sapopemba. Essa é uma das muitas ações 
que realizamos para tornar nossa sociedade 
mais inclusiva, portanto, com mais Paz.

ACONTECE

do distrito 461 em 2014-2015. Nesta ocasião 
organizou a Convenção Internacional de Rotary 
em São Paulo, juntamente com o Governador 
Gueiros.

Algo sobre sua vida nós já sabemos…. mas de 
onde vem o glamour de Yvo Nascimento?

No grande salão do Edifício Rotary, em 
Higienópolis, seu glamour se propaga através 
de ondas mágicas impulsionadas por caminhos 
com potencial de execução do verdadeiro 
brilho; sua figura bonita lembrará sempre 
o deus Posseidon, com caráter repleto de 
conhecimentos e verdades!

O glamour de Yvo Nascimento manifesta-se 
através da beleza de Zilpha, cujo encantamento 
iniciou-se aos 15 anos e Yvo então com 18.

Momentos inesquecíveis em bailes nas 
residências amigas e também no tradicional 
Clube Homs.

Com seu elegante relógio Patek Philippe, 
organizou o Baile dos Estados, da Mac-Med 
e marcou as horas vividas num carnaval, cuja 
fragrância do lança perfume, a alegria do confete 
e o toque da serpentina montaram o cenário feliz 
de um jovem cheio de glamour.

Guardadas na memória permanecerão seus 
fundamentos entre nós e, também, na história 
do Brasil.

Filho querido de Carlos Nascimento, diretor 
da Ford em São Paulo e amado por Yvo Júnior, 
engenheiro e Carlos Davi, médico, Marta e Lúcia, 
seus filhos…. verdadeiros líderes no dossiê das 
gerações de inteligência, cultura, amor e carinho.

O glamour de Yvo é constatado por meio de 
sua liderança, companheirismo e integridade, 
lembrando sempre os propósitos rotários 
verdadeiros.

O valor de seu glamour encontra-se no 
caminho que percorreu com sua querida Zilpha 
a seu lado, cheia de graça, encanto e fascínio.

A verdadeira amizade de Yvo Nascimento trará 
seu glamour entre nós do RCSP eternamente!!!

Com ternura,
Ana Maria - Dezembro 2022
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O Rotary Club de São Paulo realizou o projeto 
RYLA-ESPRO 2022-23 - Prêmio Rotary de Liderança 
Juvenil. Considerado um êxito na opinião de todos 
os jovens participantes dessa edição, a qual foi 
realizada em parceria com o ESPRO em sua sede 
na capital paulista, no primeiro sábado do mês de 
novembro.

Foram selecionados 40 participantes do 
ESPRO de todo Brasil, dentre mais de 1.700 jovens 
inscritos, os quais apresentaram seus projetos 
sociais, para concorrer ao Prêmio: Ser selecionado 
para participar do RYLA. 

Após a realização de todas as palestras houve 
uma Dinâmica de Grupo, sendo que a turma foi 
dividida em 4 grupos, para discutir a respeito 
das 6 palestras apresentadas, seguindo-se das 
apresentações dos trabalhos e conclusões.  Gerou 
admiração a impressionante capacidade de 
captar os conteúdos abordados nas palestras 
e os respectivos comentários pertinentes dos 
participantes, que proporcionou uma elucidação 
ainda melhor dos temas do dia.

A empolgação perdurou durante todo 
momento, desde a abertura até o encerramento 
do evento, com feedback e agradecimentos 
efusivos dos participantes.

Seguem alguns depoimentos: Minha 

motivação de cada dia são esses jovens cheios 
de esperança e sede por mudar o mundo. Um 
dia rico de amor, conhecimento e aprendizado. 
(Sthefani Neves).

“Para os jovens que participam, o RYLA é a 
oportunidade de transformação, realização, 
amadurecimento e construção de bagagem 
profissional. Mas só contar não tem graça 
alguma, né?! Por isso, a gente compartilha com 
você a retrospectiva de tudo que aconteceu no 
RYLA 2022.” (Márcio Arroyo) 

Todos os palestrantes e todos os jovens 
participantes receberam seus Certificados de 
Participação.

O ESPRO (Ensino Social Profissionalizante) 
é uma associação de direito privado, sem fins 
lucrativos, de assistência social, com pioneirismo e 
referência em programas de sócio aprendizagem 
há mais de 40 anos. Proporciona capacitação 
profissional para inclusão de adolescentes e 
jovens em situação de vulnerabilidade social, no 
mundo do trabalho. Além disso, atua fortemente 
para viabilizar a transformação social, construindo 
valores, fortalecendo vínculos, estimulando o 
protagonismo e o pensamento empreendedor; 
alcançando milhares de adolescentes, jovens, 
famílias e comunidades em todo o Brasil.

RYLA ESPRO 2022-23

ACONTECEU
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NOME COMO É CONHECIDO: 
Armando de Arruda Pereira, engenheiro 

formado na Universidade de Birminghan, In-
glaterra e especializado em Engenharia Civil 
em Nova Iorque, em 1910, primeiros passos 
na Escola Americana, mais tarde Mackenzie 
e Escola Modelo Caetano de Campos.

MOMENTOS IMPORTANTES DE SUA CAR
REIRA PROFISSIONAL:

Fui diretor da Associação Comercial de 
São Paulo, diretor do Instituto de Engenha-
ria, Presidente da Federação das Indústrias 
de São Paulo, Prefeito de Santo André, criei e 
presidi o SESI E O SENAI, fui prefeito de São 
Paulo de 1 de fevereiro de 1951 a 7 de abril de 
1953, quando pude propor e realizar boa par-
te do Parque do Ibirapuera para a comemo-
ração do Quarto Centenário em 1954.

COMO SE TORNOU ROTARIANO?
Como todos nós, fui convidado. 

VOCÊ JÁ CONVIDOU ALGUÉM? 

O MAIOR DESAFIO:
Em plena II Grande Guerra, presidir uma 

organização de alcance mundial em 1940/41, 
com clubes sendo fechados, rotarianos fu-
gindo das zonas de conflito, risco de extinção, 
risco de vidas, exigiu que Rotary fosse forte. O 
rotariano deve servir com todo seu coração, 
para que Rotary seja uma força mundial de 
boa vontade e do melhor entendimento e 
paz entre os povos.

QUAL A SUA VISÃO DO MUNDO?
O Rotary pode ser maior do que foi no 

passado. Rotary sobreviverá aos tempos di-
fíceis de desamor, prestando serviços onde 
houver liberdade de pensamento e sadia de-
mocracia. 

SUA MENSAGEM AOS LEITORES:
DEIXE SEU CORAÇÃO DECIDIR, nenhuma 

pessoa, nenhuma nação, tem o monopólio 
de todas as virtudes. Rotary é um mecanis-
mo social que permite a muitos homens que 
nunca conhecerão a fama, traduzir em ações, 
os desejos mais profundos de suas almas.

ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA foi o 
primeiro latino-americano a presidir o Rotary 
International. A biblioteca próxima à entrada 
do salão nobre do Edifício Rotary da Av. Hi-
gienópolis 996, 5º andar, recebeu seu nome. 
ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA foi associa-
do do Rotary Clube de São Paulo, como você.

COLUNAS

PERSONA: Armando de Arruda Pereira
Por Paulo Chedid

Tomei posse logo depois do Natal de 1930, já 

tinha meus 41 anos. São Paulo era diferente e 

todas as organizações trabalhavam por uma 

cidade melhor. Fui presidente do Rotary 

Clube de São Paulo em ‘1934/35, pertencíamos 

ao Distrito 72 de Rotary International, atual 

4563, que fui governador 1935/36, quando 

presidi o Comitê da Revista Rotária para divul-

gar o objetivo “MAIS CLUBES, MAIS AMIGOS”, 

quando fui convidado para ser vice-presiden-

te do Rotary International e participar da 31ª 

Convenção Internacional em Havana, onde 

pude propor uma resolução a RESPEITO AOS 

DIREITOS HUMANOS, que serviria mais tarde 

para a DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREI-

TOS HUMANOS.
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Relembramos a brilhante exposição que o Companheiro Ricardo Piragini fez ao apresentar sua 
empresa BRITÂNIA PROPRIEDADE INTELECTUAL, fundada em 1965, especializada na assessoria 
para a proteção de marcas, patentes, desenhos industriais, direitos autorais, softwares, topografia 
de circuitos integrados, nomes empresariais, nomes de fantasia, nome de domínios, transferência 
de tecnologia e assistência técnica, prestando esse serviço nas esferas preventiva, administrativa 
e judicial, atuando no Brasil e no Exterior. A BRIT NIA PI tem corpo técnico especializado de 
advogados, engenheiros e químicos, notabilizando-se pela qualidade de excelência e agilidade 
no atendimento das demandas dos clientes.

Confira mais em: https://www.britaniapi.com.br
 https://www.linkedin.com/company/britania-propriedade-intelectual/
 https://www.instagram.com/britaniapropriedadeintelectual/

Pílulas Profissionais: 
Ricardo Piragini

Muito se fala sobre pessoas influentes que 
são rotarianos em algum lugar do mundo. 
Em nossas buscas recentes encontramos o 
rotariano do Mês: Neil Armstrong. Trazen-
do um pouco de contexto para ilustrar sua 
influência, Armstrong se tornou a primeira 
pessoa a pisar na lua no dia 20 de julho de 
1969. No entanto, após sua caminhada na lua, 
seu clube rotariano natal, Wapakoneta, fez 
dele um membro vitalício honorário.

Nascido em Wapakoneta em 5 de agos-
to de 1930, Armstrong teve antepassados   
alemães, escoceses e irlandeses. Seu pai era 
auditor do governo do estado de Ohio. Ar-
mstrong se apaixonou por voar ainda jovem, 
quando seu pai o levou para sua primeira via-
gem de avião quando ele tinha cinco anos.

Teve aulas de pilotagem ainda na adoles-
cência e tirou a carteira de piloto aos 16 anos, 
antes de tirar a carteira de motorista. Aos 17 
anos, em 1947, Neil Armstrong começou a 
estudar engenharia aeronáutica na Purdue 
University. A educação de Armstrong foi in-
terrompida em 1949, quando ele foi chama-
do para o serviço ativo. Em seguida ingressou 
no treinamento de pilotos na Estação Aérea 
Naval de Pensacola, na Flórida. 

Ele impressionou as auto-
ridades com seu desempenho 
bem-sucedido na Gemini 8, e 
foi convocado para ser o coman-
dante da Apollo 11. Sua missão era 
cumprir o objetivo do presidente Kennedy 
de colocar homens na lua e devolvê-los 
com segurança à Terra. Armstrong, Mike 
Collins e Buzz Aldrin iniciaram sua jorna-
da histórica em 16 de julho de 1969. 

Ao pisar na lua, Armstrong declarou: 
“um pequeno passo para um homem, 
um salto gigante para a humanidade.” 
Eles ergueram a bandeira, aceitaram os 
parabéns do presidente Nixon, realiza-
ram experimentos e retornaram. 

Você deve estar se perguntando: “Mas, 
Natanael, o que isso tem a ver com nosso 
club?” É simples: o nosso clube precisa de 
mais pessoas influentes para melhorar-
mos a sociedade na saúde, na educação 
e no meio ambiente. Minha dica é que 
você busque na sua rede relacionamen-
tos, pessoas influentes que possam agre-
gar no nosso clube, levantar a bandeira 
do voluntariado e abraçar as causas so-
ciais do Rotary.

Líderes Rotarianos Por Natanael Duarte
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O RCSP participou com a equipe REGIÃO 
PAULISTA - AVENIDA PAULISTA em conjunto com 
os Clubes Av. Paulista, Pacaembu Bom Retiro, 
Aclimação, Itaquera, Itaquaquecetuba, Av. Mateo 
Bei, V. Carrão, Mooca, Brás, Cambuci e Liberdade, 
cujo ponto de saída em razão do ENEM foi 
transferido da Av. Paulista para o portão principal 
do Parque Vila Lobos.

Nosso Clube adquiriu 14 camisetas pelo valor de 
R$ 55,00 cada uma, desse valor R$ 20,00 representa 
custo, R$ 7,00 é destinado à Fundação Rotária e o 
remanescente é destinado aos projetos do RCSP.

A Campanha Geral da Caminhada Solidária-2022 
vendeu 500 camisetas, arrecadando R$ 66.895,00, 
gerando em receita para a Fundação Rotária R$ 
11.005,00 e para os Clubes envolvidos R$ 34.246,00.

Na reunião final de prestação de contas ainda 
resultou em 14 sugestões de pontos de melhoria 
para o próximo evento.

Agradeço a todos e todas e que direta ou 
indiretamente apoiaram o evento.

CAMINHADA SOLIDÁRIA PELA PAZ
Prestação de Contas – Realizada dia 22/11

Promover a Paz é uma de nossas missões 
enquanto homens e mulheres seres huma-
nos dignos e Rotarianos. Tenho certeza de 
que os Companheiros e Companheiras co-
nhecem a mensagem que está em nosso 
site: https://rotarysp.org.br/portfolio/nossas-
-causas/ O Rotary dedica-se a seis áreas de 
foco para construir relacionamentos inter-
nacionais, melhorar vidas e criar um mundo 
melhor para apoiar nossos esforços de paz e 
acabar com a pólio para sempre. 

Em novembro convidamos a todos e 
todas a participar da Caminhada pela Paz 
que aconteceu no último dia 20 e foi um su-
cesso. Poderia ter mais participantes, mais 
engajamento, talvez, mas respeitamos as 
particularidades e limites de cada um, da 
mesma forma em que que agradecemos o 
esforço e empenho de todos que na medi-
da de suas condições puderam compare-

cer e/ou participar. 
O foco de maior im-

portância é que nós en-
quanto Rotarianos temos o 
poder/dever do compromisso 
assumido de criar mudanças duradouras e 
o que pode parecer uma simples caminha-
da, reuniu mais de 500 Rotarianos que par-
tiram de diversos pontos ao mesmo tempo, 
como o mesmo objetivo e que produziram 
impacto social relevante, chamaram aten-
ção para uma causa, despertaram a curio-
sidade das pessoas.

E não é só isso. Praticamos o Companhei-
rismo, divulgamos nossas ideias, defende-
mos a paz e difundimos nossa imagem, en-
fim, provocamos mudanças duradouras em 
nós, em nossos amigos e familiares e, cer-
tamente, alcançamos impacto ainda maior 
que irão reverberar no tempo. Isso é Rotary!

Reflexão Por Nanci
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Acontecerá entre 05 a 07 de maio de 2023, no Bourbon Convention 
& Spa Resort Atibaia, a Conferência Distrital. Trata-se de evento anual, 
sempre com tema inovador. 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!!!!

Corra, ainda dá tempo para par-
ticipar da Campanha do Paneto-
ne. Além de receber um produto 
de alta qualidade, com embala-
gem diferenciada, você contribui-
rá 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. 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!!!

CONFERÊNCIA 
DISTRITAL

CAMPANHA DO 
PANETONE

PELO MUNDO 
(Flâmulas)

Qual o significado dessa tradição e o que ela 
representa? Uma rápida pesquisa na internet 
nos leva a vários caminhos, alguns religiosos, 
outros nem tanto. Fazendo um mix de tudo que 
li e traçando um paralelo 
com o nosso servir, ouso 
dizer que essa tradição 
simboliza a resiliência, 
une as famílias, trans-
cende as religiões, une as 
crenças e preserva a vida. 
Celebre a vida, plante 
uma árvore!

Nesse Natal, contamos 
com a colaboração da 
Márcia e da Izabelle que 
montaram nossa bela Ár-
vore de Natal.

ÁRVORE DE NATAL
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Edição 4310
Circulou convocação 

para Assembleia Geral 
Ordinária agendada para 
o dia 07 de dezembro 
de 2022, em primeira 
convocação às 12h e em 
segunda convocação às 
12h30min, a Assembleia 
Geral Ordinária da 
Associação de Ensino 
Profissionalizante - ESPRO, 
organização em que os associados do Clube Rotary 
de São Paulo integram o quadro de associados, 
conforme previsto no artigo 8º do Estatuto Social 
do ESPRO. 

Ordem do dia a aprovação do Planejamento 
Operacional Orçamentário de 2023, conforme 
os documentos enviados por e-mail: (i) Boletim 
Servir contendo o Edital de Convocação para a 
Assembleia Geral Ordinária do ESPRO; (II) Edital 
de Convocação da Assembleia Geral Ordinária da 
ESPRO, devidamente assinada e fixada no átrio 
da sede do Rotary; (iii) Planejamento Operacional 
Orçamentário de 2023 (dois mil e vinte e três). 

Edição 4311
A publicação do 

Calendário Eleitoral 
enviado por e-mail, para 
os fins do Capítulo II, 
seus artigos e parágrafos, 
vale como Edital de 
Convocação para a 
realização da que terá a 
seguinte ordem do dia:

- Eleição do Conselho 
Diretor Ano Rotário 2022-23 e Presidente Ano 
Rotário 2024-25.
 

A Assembleia será realizada em 14 de dezembro 
de 2022, às 12h30, em primeira convocação, e às 
12h45 em segunda convocação.

No mês de novembro o RCSP contou 
com a brilhante participação de um 
grande número palestrantes abordando 
diferentes temas:

05/11
Palestrante: Adriana Filizzola D’urso, 
Tema: Crime contra as mulheres
https://youtu.be/GQDImKalgHYn

 
16/11
Palestrante: Augusto Roque, Tema: 
Outubro Rosa - (Presencial) 
https://drive.google.com/file/d/1C76W5j0X1Kx2aBA3g

ExvJaLpsGAraMZt/view?usp=share_link

23/11
Palestrante: Alfredo Cotait, Tema: Sua 
Trajetória no RCSP e como se tornar uma 
Associado da ACSP.
https://youtu.be/-utLSJzdJzo

30/11
Palestrante: Alexandre Ferreira, Tema: 
Hepatite Zero.
https://youtu.be/JWmEczVpdA4

PALESTRASBOLETIM SERVIR
EDIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS

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

Rotary Club de São Paulo a caminho do seu centenário
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Novembro 2022

Club de São Paulo

Clube 8501
Distrito 4563

EDITAL DO ESPRO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Os ASSOCIADOS da Associação de Ensino Social Profissionalizante – 

ESPRO, de acordo com o artigo 17, parágrafo primeiro do seu Estatuto 

Social, ficam através deste edital, cientes e convocados para a 

Assembleia Geral Ordinária a ser realizada, em primeira convocação às 

12h (doze horas) e segunda convocação às 12h30 (doze horas e trinta 

minutos) do dia 07 (sete) de dezembro de 2022, via videoconferência, 

para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

 

1. Aprovação do Planejamento Operacional Orçamentário de 2023.
 
 
 

Luiz Augusto Prado Barreto
Presidente do Conselho Diretor

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

Rotary Club de São Paulo a caminho do seu centenário

Ano 98 - Edição 4311
Novembro 2022

Club de São Paulo

Clube 8501
Distrito 4563

CALENDÁRIO ELEITORAL
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 14/12/2022

Eleição do Conselho Diretor Ano Rotário 2023-24 
e Presidente Ano Rotário 2024-25

06 de outubro de 2022:
Envio de carta aos associados, firmada pela presidente, solicitando que em atendimento ao Regimento 
Interno do Clube conforme determinado em seu Capítulo II, Artigo 13, que informem à secretaria até 20 de 
outubro de 2022, sua intenção de se candidatar à presidência do Clube para o Exercício Rotário 2024-25. 
Serão elegíveis os que atenderem aos Artigos 15 do Capítulo II e 39 do Capítulo VI do Regimento Interno:

Capítulo II - Da eleição dos dirigentes do Clube
Art.15 São requisitos necessários para ser candidato a Presidente do Clube, cumulativamente, além de 
estar no pleno gozo de seus direitos associativos:
a) Ter no mínimo 05 (cinco) anos de vida associativa no Clube na data da posse, sem solução de continuida-

de, com frequência mínima estatutária computada de 1º de janeiro a 30 de setembro do ano da eleição;
b) Ter participado de Conselho Diretor do Clube, no mínimo por duas gestões, ou haver sido dirigente de 

Rotary Club;
c) Ter possibilidade de participar do Seminário Distrital de Treinamento para Presidentes Eleitos; compare-

cer à Assembleia Distrital e estar preparado para dedicar o tempo e o esforço necessário para liderar e 
executar os trabalhos do Clube, de acordo com o Manual de Procedimento;

d) Possuir as seguintes qualificações: integridade indiscutível de sua Classificação; capacidade para assu-
mir a direção do Clube com a estima e a confiança dos associados; haver comparecido a uma ou mais 
Conferências Distritais, e ter seguro conhecimento do Estatuto e do Regimento Interno do Clube e do 
Objetivo do Rotary.

Capítulo VI - Dos deveres e direitos dos associados
Art. 39 São deveres dos associados:
a) Usar o distintivo do Clube e pautar seus atos em harmonia com o objetivo e as normas do Rotary;
b) Comparecer às reuniões ordinárias semanais do Clube, exceto os associados corporativos cuja frequência 

mínima para os seus representantes será de uma vez por mês a seis vezes ao ano; os associados honorá-
rios, respeitando a frequência mínima obrigatória a pelo menos cinquenta por cento (50%) das reuniões 
ordinárias realizadas a cada semestre do ano rotário, dos quais trinta por cento (30%) no próprio Clube;

c) Recuperar a frequência, comparecendo em reuniões de outros Clubes;
d) Comparecer às reuniões das Comissões para as quais haja sido designado;
e) Quando do ingresso no Clube, comparecer a no mínimo quatro (4) reuniões do Conselho Diretor, se 

possível consecutivas e imediatamente após sua posse, salvo se houver sido dirigente de Rotary Club, 
de quem se exigirá frequência a apenas uma reunião;

Prezados Companheiros e Companheiras do RCSP
Este boletim SERVIR, extraordinário, tem o propósito de publicar 

o calendário eleitoral a seguir apresentado:

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

1. Queridos Companheiros Ana Maria e Rafael, 
parabéns pelos seus encantadores relatos. 
Estamos planejando fazer o quarto encontro 
Rotário da Amizade Together in Lebanon em 
setembro de 2023. Os que tiverem interesse em 
participar peço enviar-me nome, celular e e-mail 
para incluir no grupo. Obrigado (Nahid Chicani)

2. Quem já participou do RYLA, sabe do que eu 
estou falando! (João Gilberto)

3. Quarteto de ouro. Excelente e promissor evento. 
Parabéns. (Irineu de Mula)

4. Incrível, parabéns ao nosso querido @Marcio 
Arroyo - Rotary Club pela organização impecável!! 
Sempre lindo ver o RYLA valorizando os líderes 
juvenis’ (Carla Blanco)

5. ESPRO, lugar maravilhoso.  (Carla Blanco)

6. Expressiva homenagem a esses Patronos do 
RCSP, dedicados a tantos desafios, dos quais um 
dos principais é investir no futuro, buscado sempre 
no Projeto RYLA. Parabéns aos Companheiros 
citados pela jovem esperança e à equipe que 
tanto trabalha pelo em social de agora e do futuro. 
Parabéns, também especial, aos companheiros 
do ESPRO. (Irineu de Mula)

7. Boletim Servir a cada edição, melhor! 
Parabéns aos incumbentes. (Betty Torres)

8. Saudações Rotárias RCSP!!! Hoje tive uma 
grande honra em poder acompanhar e assistir 
de camarote, uma suntuosa, brilhante e instrutiva 
palestra do nosso querido e amado grande Decano 
Ilustríssimo Companheiro @Sergio Castro - Rotary 
que é Mestre na Arte da Retórica, onde palestrou 
para o Rotary Club de Guarulhos Sul com o tema 
do Centenário do Rotary Club do Rio de Janeiro 
e o próximo Centenário do Sublime Rotary Club 
de São Paulo!!! Com toda modéstia parte, todos 

os Companheiros e Companheiras do Rotary Club 
de Guarulhos Sul agradeceram, aplaudiram de 
coração e ficaram todos incrivelmente felizes com 
a brilhante palestra do Companheiro Sergio de 
Castro!!! Eles elogiaram o Rotary Club de São Paulo 
e tanto a Presidente Ivone como todos do Rotary 
Club de Guarulhos, agradeceram a belíssima 
palestra do Companheiro Sergio de Castro, como 
agradeceram a nossa visita lá em Guarulhos, 
agradeceram tanto o Companheiro Sergio de 
Castro e eu Companheiro Rafael Mazzocato!!! 
(Ricardo Piragini) 

9. Caro Presidente José Roberto de Souza, 
parabéns pelo dia do radialista. (Michel Alaby)

10. Nossa admiração e respeito às figuras notáveis 
dos profissionais da comunicação entre nós do 
RCSP…
Sérgio de Castro 
José Roberto Souza.
Nesta data de aniversário de nascimento do 
compositor e radialista Ary Barroso!
07 de novembro. (Ana Maria Poli)

11. Dia agitado hoje para a Presidência:  
Participação na Campanha de Vacinação na 
Estação República do Metrô, reunião com Dener, 
gerente de eventos do Hotel Meliá na av. Paulista 
para detalhar Festiva de Natal com a presença da 
nossa Diretora Tânia Zwicker e, depois visita aos 
escritórios muito bem estruturados de Tânia e 
Geraldo Zwicker. Parabéns e sucesso nos novos 
empreendimentos!!! (Roberto Souza)

12. Participação dos clubes do distrito 4563
Como cada clube do distrito 4563 pode participar 
do projeto “Apadrinhamento do Parque Aterro 
Sapopemba”
Todos os clubes estão convidados a participar 
presencialmente no dia 12 de novembro durante 
o lançamento do projeto dentro da “Virada 
Sustentável”. Mesmo que seu clube esteja distante 
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geograficamente do local do projeto, é muito 
importante para o Distrito que os demais clubes 
mostrem para sua comunidade que o Rotary 
se preocupa com o meio ambiente, participe 
divulgando nas redes sociais do clube, nas mídias 
local como Jornal e Caderno de Bairros, em Blogs, 
nas Rádios Comunitárias entre outros meios de 
mídia. (Tânia Amorim)

13. Hoje o RCSP está em festa por dois fatores 
importantes:
* Dia do Radialista!
* Boletim Servir em alta!
Ambos ligados ao Sucesso do nosso valoroso Pres. 
Roberto Souza!
Salve nosso Presidente gestão 2022-23! (Marcio 
Arroyo)

14. Curiosidade sobre o Colégio: Apesar de todas 
as dificuldades e falta de materiais adequados, 
os alunos do Caetano de Campos conseguiram 
duas classificações de Vices Campeões no 
Juvenil Masculino e Pré Mirim Feminino ambos 
Voleibol. Jogos Escolares Estudantil de São 
Paulo. (Tânia Amorim)

15. Sucesso a todos os participantes do Projeto 
Rumo, tradicional evento de apoio à nossa 
juventude, saber mais e mais sobre as profissões.
(Irineu de Mula)

16. Parabéns a todos os envolvidos neste belo 
projeto, com certeza estamos no “ RUMO “ certo.
(Rubens Coutinho)

17. Fantástico! Parabéns a todos os envolvidos 
nesse grande projeto! (Maurício Alexandre)

18. Parabéns pelo Excelente e Rico Trabalho a 
todos os participantes 
sempre estrelados Presidente Roberto Souza, 
Lívio, Tânia Amorim, Carla (querida Afilhada)
Nanci Regina, Beatriz Cardoso,
Bete Torres, Rafael Mazzochi,
Márcio Arroyo, Kim, João Gilberto, Alvaro Masson, 
e Você que Esqueci de colocar seu nome Rsssss 
Rsssss  Abraço a todos (Ivo Nascimento)

19. Participei em uma ótima reunião presencial 
no Rotary Club da Liberdade. Fraternos abraços!!! 
(Rafael Mazzocato)

20. Hoje é o Dia Mundial da Amizade
Parabéns ao Rotary e aos Rotarianos, exemplo 
de amizades e de trabalho social, que amplia o 
quadro de Amigos. (Irineu de Mula)

21. ROTARY EM FOCO, dia 21/11, às 19h00. O 
entrevistado será o rotariano Nahid Chicani, 
presidente da Fundação de Rotarianos de São 
Paulo. Com o tema “O Rotary em minha vida”, você 
irá conhecer a história deste líder do Rotary no 
Brasil. A sua presença é muito importante. Assista. 
Apresentação dos jornalistas Ligeia Stivanin e 
Gesner Dias #RotaryEmFoco #ImagemPublica 
#PessoasEmAcao   Um programa de entrevistas 
com a iniciativa da Coordenação Regional da 
Imagem Pública - Região 31 (Nahid Chicani)

22. Imperdível!!! Presença confirmada!!! 
“Parabéns, Sempre Digníssimo Gov. Nahid 
Chicani, por ser uma grande coluna de EXEMPLO, 
ILUMINAÇÃO e SABEDORIA para TODOS NÓS 
do RCSP “!!! Este tema: “O ROTARY EM MINHA 
VIDA“ já é por si só, uma certeza antecipada 
que será um Sucesso total sua entrevista!!! Para 
todos os Companheiros (Homens de Desejo) 
e Companheiras (Mulheres de Desejo), está 
aí a oportunidade de milhões, o modelo a ser 
seguido para se tornarem: grandes, excelentes 
e Amados (as) Líderes do Rotary no Brasil!!! 
Parabéns, Sempre Gov. @Nahid Chicani - Rotary 
Chicani por todos os trabalhos de décadas de 
perseverança, sabedoria e inspiração para todos 
do Rotary do Brasil, Rotary International e Rotary 
da Comunidade Árabe!!! (Rafael Mazzozato)

23. Presidente Carla em destaque na Rotary 
Brasil deste mês, página 22. Parabéns!!!
Eu, o Diretor Ricardo Piragini e o jornalista decano 
da imprensa rotária, Sérgio de Castro estivemos 
em evento da Distrital Butantã, da Associação 
Comercial de São Paulo. Sob o comando do 
brilhante Ricardo Granja assistimos abertura 
de exposição sobre a Amazônia, intitulada 
Oceano Azul. Presença da Marinha do Brasil e 
de premiados em concurso de pintura e artes 
plásticas. Parabéns aos dois Ricardos (Piragini 
e Granja), poderosos defensores da iniciativa 
privada!!! (Roberto Souza)

24. Buenos Aires. Dia 25, Forum Internacional 
com Célia Giay e reconhecimentos EPRI Luís 
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Vicente Giay. Líderes que Imaginam Rotary, foi um 
grandioso sucesso em Buenos Aires Articulado por 
Célia Giay e José Luiz Toro da Silva. Já mostramos 
várias etapas deste evento imaginado por João 
Galand Jr.  Governador de Porto Alegre há 73 anos 
passados. AGORA revigorado.  Pronunciamentos 
e debates calorosos pautaram estes 4 dias de 
trabalho, visitas históricas, com companheirismo 
e aprimoramento rotário. Receberam muitos 
agradecimentos a Diretora Célia Giay e 
Governador Toro que apresentou o jornalista, 
Sergio de Castro para mensagem na sessão de 
clausura, encerramento. Em seu agradecimento. 
Destacou momentos de sua militância rotária 

iniciada em 20 de agosto de 1953. Divulgou o 
Centenário do Rotary no Brasil em fevereiro de 
2023 e do Rotary Club de São Paulo, em 2024 e 
convites dos Presidentes, Rio de Janeiro Maria 
Odete Henriques de Sá e Irineu de Mula Rotary 
Club de São Paulo. Relatou aspectos relevantes 
da mídia rotária e concluiu com mensagem de 
teor rotário espiritual. Agradeceu a acolhida. 
Uma foto dos participantes registrou este evento 
valiosíssimo do rotarismo Latino – Americano. 
(Sergio de Castro)

25. Representando nosso Clube no Fórum 
Fundação Rotária Interclubes. (Nanci Regina)

2 a 6

1

11

CURTA AS CURTAS
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12 14 a 17

21 e 22 24

25

CURTA AS CURTAS
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E o rostinho bonito voltou - voltou a uma 
situação anterior, agora porém, criadora de 
realidades, numa verdadeira fábrica com vários 
setores de conhecimentos.

Demonstra assim sua essência às gerações 
futuras, atingindo nível cósmico através da alta 
criatividade!

- E o rostinho bonito voltou, através do livro 
“Relações Sindicais “com temas de relações 
sindicais atuais como trabalhistas, teorias, 
negociações e práticas respectivas e estratégias: 
área do Direito do Trabalho. 

Querida deusa Carla…
Querida Andréa Bucharles coautoras,
Parabéns!
Orgulho para RCSP!
(Ana Maria)

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! 

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)

Companheiras e companheiras, vamos iniciar 
no Colégio Caetano de Campos mais uma 
ação diferenciada de engajamento dos alunos, 
professores e comunidade pela questão da 
sustentabilidade. Além disso, obtivemos o apoio 
da empresa envolvida, para doação do resultado 
da operação para a Formatura dos alunos neste 
final de ano!

Lívio Giosa

Lançamento do Livro 
Relações Sindicais - 
Autoras: Carla Blanco Pousada e 
Andrea Bucharles 

Cartão Virtual

DQA: Cada um traz um

Coleta Verde 28/11 a 08/12
Na Escola Caetano de Campos

Av: Higienópolis, 996 - Higienópolis
São Paulo - SP

CLIQUE NO ÍCONE
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EVENTOS REALIZADOS

4/NOV - 18H  
REUNIÃO DO CONSELHO CONSULTIVO DO RCSP

Apreciação dos Candidatos à Presidência 2024-25.

Conselho Diretor 2023-24 do Rotary Club de São Paulo. 
(Secretaria)

5/NOV 
-RYLA ESPRO 2022-23 - Abertura feita pelo Pres. Roberto Souza.

-Rotaract Club Mackenzie participou do Mackenzie Day, 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. 
(Marcio Arroyo)

8/NOV 
Projeto Rumo - Escola Estadual Caetano de Campos (Entrega de 
materiais para Educação Física) 
(Tania Amorim)

9/NOV - 12H45 
Tópico: 16a REUNIÃO ORDINÁRIA DO RCSP 
(Secretaria)

12/NOV  
Virada Sustentável – Apadrinhamento do Parque Aterro 
Sapopemba 
(Natanael)

16/NOV 
DÉCIMA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA PRESENCIAL. GESTÃO 
22/23  
Secretaria

18/NOV 
-O RCSP participou da Campanha de vacinação da Pólio junto 
à Estação Metrô República, no dia 18/nov. Associados fizeram 
plantões de uma hora, no dia 18, na própria Praça da República. 

-Rotaract participou entre os dias 18 e 20, alguns do Encontro 
Paulista de Rotaract Clubs. 
Secretaria

19/NOV 
Dia da Bandeira 
(João Gilberto)

O presidente Roberto de Souza esteve presente junto com 
outros companheiros e companheiras, ao evento da prefeitura 
para celebrar a entrega de 19 praças revitalizadas do centro de 
São Paulo. Contou com a presença do Governador do Estado de 
SP: Ricardo Nunes 
(Natanael)

20/NOV 
Caminhada Solidária Pela Paz do Rotary Club de São Paulo no 
Parque Villa-Lobos

Jornal Comunidade divulga foto Caminha dos clubes Rotary 
(Natanael)

23/NOV 
18a REUNIÃO ORDINÁRIA DO RCSP 
(Natanael)

26/NOV  
Rotaract participou da realização do Projeto Distrital 
Transformando Vidas. 
(Natanael)

29/NOV 
Fórum Fundação Rotária Interclubes 
(Natanael)

NOTÍCIAS

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.

Seguro
solidário

FESTIVA DE NATAL
20/12 – 20hs – Hotel Meliá

CONFERÊNCIA DISTRITAL DA INTEGRAÇÃO
Convention & Spa Resort Atibaia
05-07/05/2023|ATIBAIA, São Paulo
Parcele em até 10x no cartão

46º INSTITUTO ROTARY DO BRASIL
HIPÓLITO SÉRGIO FERREIRA
24-26/08/2023|FOZ DO IGUAÇU, BRASIL
Garanta já sua inscrição e pague em 6xsem 
juros no cartão
www.institutorotarybrasil.org.br

Save The Date
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Atividades do Rotaract Mack em outubro:
No dia 05/11 Mackenzie Day, 
Sobre novembro:
Dia 5 participaremos do Mackenzie Day, 

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

O Rotaract Mackenzie está organizando a Fan 
Fest 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

No dia 08/11 fizemos o Projeto 
RUMO na Escola Estadual Caetano 
de Campos. Na mesma data, 
entregamos material esportivo para 
a Escola. No dia 05/11 realizamos o 
Projeto RYLA/ESPRO.

Com firme propósito de crescer o quadro 
associativo, no dia 29/11 o DQA visitou 
representantes da comunidade italiana, 
como a suplente de Senadora Luciana 
Laspro. Naquele momento acompanhou o 
Companheiro Rafael Mazzocato.

Comissão de Projetos Humanitários
Diretor: Lívio Antonio Giosa

Comissão do Desenvolvimento 
do Quadro Associativo
Diretor: Ricardo Piragini

NOTÍCIAS DAS DIRETORIAS
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Aconteceu no dia 16 Reunião da Comissão 
do Centenário com a participação do Sr. 
Bernardo Gontijo representante da empresa 
Belo Brasil Tours que fez a apresentação sobre 
sua experiência em dar suporte aos Clubes e a 
Entidades do Rotary. Atualmente, a empresa dá 
suporte à organização das comemorações do 
centenário do Rotary Clube do Rio de Janeiro que 
acontecerão durante o ano de 2023. Discutiu-se 
sobre o pré projeto envolvendo desde a criação do 
logo dentre outras atividades. Ponto interessante 
é que a atuação da empresa é exercida sem 
antecipação de custos para o RCSP, pois como 
é de praxe, trabalham com percentuais de 
participação nos custos dos fornecedores dos 
serviços (hotéis, etc).

Os trabalhos da empresa incluem a busca de 

patrocínio, relacionando a busca e destinação 
desses recursos, de forma a não trazer para 
o RCSP quaisquer custos adicionais aos já 
naturais das suas necessidades operacionais 
ou suas obrigações de bem servir (que já são 
de vulto no RCSP).

A empresa Belo Brasil ficou de nos apresentar 
uma minuta dos serviços que usualmente 
prestam, em especial às tradições Rotárias. 

Aproveitamos para uma longa troca de 
ideias e vamos aguardar o Pré Projeto da Belo 
Brasil (minuta para discussão). Nesse sentido, 
confirmamos nossos profissionais da área de 
comunicação, Sergio de Castro, Osvaldo Siciliano, 
Nahid Chicani, entre outros, para darmos início 
à coleta de dados para definir a publicação do 
Livro comemorativo sobre o centenário do RCSP.

No dia 22 aconteceu a Caminhada Solidária pela Paz – 2022 cujo ponto de encontro foi transferido 
para o Parque Villa Lobo. A Caminhada aconteceu em conjunto com outros 10 Clubes, foi um sucesso 
de participação e visibilidade tendo alcançado a capitalidade esperada. Ao todo considerando os 04 
pontos de partida e os Clubes envolvidos foram vendidas 500 camisetas e pelo RCSP 14.

No dia 05 de novembro aconteceu o projeto RYLA-ESPRO 2022-23 Prêmio Rotary de Liderança 
Juvenil, foram selecionados 40 participantes do ESPRO de todo Brasil a partir de mais de 1.700 jovens 
que apresentaram seus projetos sociais para concorrer ao prêmio: Participar do RYLA. 

Na ocasião palestraram:

- Augusto Roque: Tecnologia-impactos e oportunidades na e na carreira;
- Diogo Mastrorocco: Sexualidade com Responsabilidade
- Livio Giosa: Sustentabilidade e Cidadania
- Márcio Arroyo & Karol Koyama: Rotary & Rotaract
- Diogo Rodrigues: Valor da Diversidade e da Inclusão nos Ambientes Corporativos
- Rodrigo Oliveira: Educação e a Vida Profissional. 

Comissão Especial do Centenário do RCSP
Presidente Irineu de Mula

Comissão de Imagem Pública
Diretora: Nanci Regina de Souza Lima

Comissão da Fundação Rotária
Diretor: Márcio Arroyo
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Primeira Secretária: Tania Regina Amorim Zwicker

Projeto Rumo na Escola Estadual Caetano de Campos.
Levamos à registro as atualizações do Estatuto Social e do Regimento Interno. Últimos documentos 

pendentes para regularização de 100% da parte documental do nosso clube.

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/ 

My Rotary – Tutorial como adicionar 
projetos e exportá-los
Showcase: siga o passo a passo
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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://www.linkedin.com/company/rotary-club-de-são-paulo
https://www.youtube.com/channel/UCDqXvIRqtrpuT_ZJjXYlyHw
https://www.facebook.com/RotaryClubSP
https://www.instagram.com/rotaryclubdesaopaulo_/
https://rotarysp.org.br

