
MUDANÇA NA DATA DA POSSE DOS NOVOS ROTARIANOS: 
A posse, anteriormente programada para a reunião presencial do dia 18 de janeiro, foi adiada para o dia 01 de fevereiro, também 

presencial. No dia 18 de janeiro, o salão do quinto andar já estava reservado para outro evento. Assim, a reunião do dia 18 será 
virtual. A Presidência do RCSP pede desculpas pela alteração de última hora e conta com a compreensão dos caros associadas 
e associados. A reunião presencial do Centenário, está mantida para o dia 18, às 14h30, na sala de reuniões do Conselho Diretor.

Rotary Club de São Paulo a caminho do seu centenário
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Club de São Paulo
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Foi assim, noite memorável entre amigos, que 
o Companheiro Fredmo iniciou sua fala no grupo 
de mensagens, logo após nosso encontro, no Hotel 
Meliá, da avenida Paulista. Ele ressaltou detalhes 
envolvidos nos serviços prestados à confraterniza-
ção de Natal.

Destacou a ternura, o companheirismo, a alegria e 
o abraço fraterno. Lembrou a saudade e sua eterna 
presença, momentos felizes vivenciados na vida ro-
tária e suas diferentes posturas na sociedade atual.

Sua fala nos remete ao texto do Companheiro 
José Ubiracy Silva. Leia na página 3.

Da esq. para a dir., Roberto Souza, Anderson Henrique 
Teixeira Nogueira, Tabelião do Cartório Paulista e Thiago 
Leandro Martins, Tabelião Substituto do Cartório Paulista

 Vitória Adelaide Martins de Souza, Roberto 
Souza, Sonia Regina Martins de Souza e 
Leonardo Rabesco Martins

FESTIVA DE NATAL
“Noite memorável entre amigos...”

O companheirismo é a nossa força motriz

Reunião da Comissão do Centenário. Dia: 18 de janeiro de 2023.
Horário: 14h30. Presencial, logo após a reunião ordinária no quinto andar do Edifício Rotary.
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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

Continuação da capa.

O companheirismo está sempre em foco, em 
todos os momentos da nossa vida rotária, enalte-
cendo o valor de exercitarmos essa prática salu-
tar que caracteriza a nossa instituição e faz o Ro-
tary ser diferente de outras organizações sociais. 
Aliás, o nosso fundador, Paul Harris, em inúmeros 
pronunciamentos caracterizou o companheirismo 
como “algo maravilhoso que ilumina as sendas da 
vida e espalha alegria. É a pedra fundamental so-
bre a qual o Rotary foi criado.”

Todos os dias comprovamos, em nosso re-
lacionamento, que o companheirismo se define 
pelo convívio cordial, a amizade leal e sincera, a 
tolerância, e a compreensão mútua e perene que 
reflete toda a filosofia rotária. É um sentimento 
de afeto solidário, de carinho, amabilidade, com-
preensão, solidariedade, enfim.

Inegavelmente, o salutar companheirismo ro-
tário gera a participação espontânea nas diver-
sas atividades dos clubes. Obviamente, o Rotary 
é acima de tudo participação, que deve ser rea-
lizada com idealismo, entusiasmo, dedicação e, 
sobretudo, com responsabilidade, tendo sempre 
em mente que companheirismo é fomentar o co-
nhecimento recíproco e a amizade sincera entre 
os associados do clube, pois ele é a força motriz 
do Rotary.

Companheirismo também é atuar com abne-
gação em prol da consecução dos objetivos que 
conduzem ao bem-estar e à felicidade da comuni-
dade à qual pertencemos, enriquecendo e promo-
vendo o Rotary por meio do trabalho com dedica-
ção e amor ao próximo.

O rotariano é um indivíduo que reúne algumas 
qualidades que nem todos possuem: probidade, 
amor ao próximo, solidariedade, tolerância, ética, 
integridade moral, compreensão e uma inabalá-
vel capacidade de lutar por um mundo melhor, de 
trabalhar para reduzir as desigualdades sociais e 
de esforçar-se por um futuro em que o mundo que 
nos rodeia seja habitado por seres humanos mais 
compreensivos, mais solidários e menos egoístas.

Ao ingressarmos em um clube de Rotary, jun-
tamo-nos a líderes de todas as culturas, de todas 
as profissões e áreas de atuação e passamos a 
frequentar um ambiente muito fértil para a troca 
de ideias. Envolvemo-nos em projetos que criam 
mudanças positivas em nossas comunidades, e 
cujo sucesso se refletirá em nossas vidas.

Tudo isso, claro, sem falar que o Rotary, em 
qualquer parte do mundo, é uma maravilhosa es-
cola de companheirismo. Descubra que o Rotary é 
diferente de tantas outras organizações e apren-
da que servir à humanidade é a melhor obra de 

uma vida.

*O autor é José Ubiracy Silva, 
diretor 2015-17 do Rotary International.
https://revistarotarybrasil.com.br/o-companheirismo-e-a-nossa-forca-motriz/

https://revistarotarybrasil.com.br/o-companheirismo-e-a-nossa-forca-motriz/
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Em noite de Premiação da InvestPartner | XP Investimentos 
realizada no restaurante Praça São Lourenço no Itaim Bibi, Mau-
ricio Alexandre recebeu o grande prêmio do ano, como o Melhor 
Assessor de Investimentos de 2022. 

Foi também laureado com os Prêmios de Melhor Atendimen-
to (Top NPS) de acordo com pesquisa de satisfação junto aos 
clientes, além de receber os prêmios de Melhor Assessor IVP dos 
meses de Janeiro e Março. Sem dúvidas uma noite memorável 
que recompensou todos os seus esforços como Assessor de In-
vestimentos credenciado à XP. Que o feito se repita em 2023!

Premiação

COLUNAS

Era uma vez…
Era uma vez um menino, com 9 anos de 

idade; vestia um conjunto de jardineira com 
camiseta e usava tamancos de madeira, 
roupas infantis da época: década de 1930.

Seu pai comprava e vendia produtos 
adquiridos por consumidores: trabalhava em 
vários setores e tinha sua profissão habitual 
no comércio local. Residiam no município 
portuário de Santos, litoral do Estado de São 
Paulo.

Auxiliava seu pai na entrega aos clientes 
das mercadorias vendidas, transportando-
as em veículo próprio, no caso, uma carroça, 
através da roteirização bem definida: obedecia 
assim ao processo de trajetos perfeitos para a 
realização da tarefa paterna pré-estabelecida.

Nas distâncias percorridas, a qualidade das 
vias nem sempre era perfeita.

Empurrava sua carroça de madeira com 
alimentos e outros produtos, deslocando-a 
de um lugar para o outro, dando destino às 
mercadorias compradas.

Numa dessas entregas, sua anfractuosidade 
falou mais alto e não percebeu o asfalto 
aquecido no estado líquido, através da 
temperatura elevada.

Seus tamancos ficaram presos no asfalto e 
a dificuldade angustiante tornou-se absurda! 
Não sabia como agir; libertou seus pezinhos 
dos tamancos e sentiu a quentura do asfalto 
em sua pele…libertou em seguida os tamancos.

A mercadoria foi entregue, porém, o fato 
real continua até hoje em sua mente!

Era uma vez um menino, com pezinhos 
fixos ao solo.

Era uma vez um menino com palavras 
ecoando pelo mundo; era uma vez um menino, 
encantando pela nobreza, com brilho próprio 
espalhado pelos rotarianos do Mundo Inteiro….

Era uma vez
Nahid Chicani, o Governador dos 

Governadores… honra e glória do RCSP!

Nossas homenagens!

CADERNINHO DA POLI
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AGENDA

Palestras:

JANEIRO 

11/01 - Virtual- Companheirismo 

18/01 - Augusto César - Clubes Satélites - Presencial 
com posse de 2 novos associados

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

Pílulas Profissionais: 
Maurício Alexandre
Pílula Profissional com Mauricio Alexandre/
Assessor de Investimentos credenciado à XP, 
Palestrante e Autor do Livro Ouro de Tolo - 26 
Conceitos para Evitar Ciladas e Crescer Finan-
ceiramente.

Profissão tradicional nos EUA, onde recebe a no-
menclatura de Financial Advisor, têm crescido expo-
nencialmente ao longo dos últimos anos no Brasil. A 
pluralidade e sofisticação atual do mercado finan-
ceiro no País justificam essa tendência, haja vista as 
diversas possibilidades de investimentos tanto no 
Brasil como no exterior, seja em reais ou dólares.

Mauricio citou a relação pessoal e de longo prazo 
que estabelece com seus clientes, PF ou PJ, como 
ponto alto de sua carreira como Assessor de Inves-
timentos, construindo laços duradores, conhecendo 
os objetivos e auxiliando-os na escolha dos produ-
tos de renda fixa e variável que melhor atendam 
ao perfil de cada cliente. Mencionou também que 
o relacionamento com seus clientes é pautado por 
extrema confiança, confidencialidade e responsabi-
lidade, além de possibilitar ao cliente o respaldo de 
um profissional certificado por órgãos reguladores 
do mercado financeiro que elucidará suas dúvidas e 
o ajudará a atingir seus objetivos durante as diferen-
tes fases de sua vida, seja para a compra de um imó-
vel, formação patrimonial, aposentadoria e sucessão. 
O importante é contar com um bom assessor que 
defenda os interesses do investidor acima dos inte-
resses da instituição financeira, revisando periodica-
mente sua carteira de investimentos e buscando as 
melhores alternativas ao equilibrar riscos e retornos. 

Mauricio finalizou mencionando que atualmen-
te ter um bom assessor de investimentos é tão fun-
damental quanto ter em sua rede de contatos bons 
médicos, dentistas, advogados, contadores e de-
mais profissionais especializados que cuidarão bem 
tanto de seus interesses quanto de sua saúde, seja 
física, mental ou financeira. Despediu-se do púlpito 
do salão nobre do RCSP convidando os nobres com-
panheiros e companheiras para uma reunião sobre 
investimentos, além de agradecer pela oportunida-
de e pelo prestígio de apresentar sua atividade na 
pílula profissional desta reunião ordinária.
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Agenda Atualizada
https://rotaryrio100.com.br/

SÁBADO, 25 DE FEVEREIRO
• Chegada confirmada da Presidente do Rotary International Jennifer Jones.
• City tour – Centro Histórico do Rio de Janeiro
• Almoço especial com ROTARY ON BOARD com a Presidente Jennifer Jones.
• Desfile das Campeãs do Carnaval
• Domingo, 26 de Fevereiro
• Visita ao Jardim Botânico do Rio de Janeiro e Plantio de Árvore
• (Mesmo local que Paul Harris plantou árvore quando visitou o Brasil pela primeira vez)
• Discurso da Presidente Jennifer Jones sobre Meio Ambiente
• Abertura do Evento com Coquetel no Hotel Sheraton.
• Convidados Especiais: Governador do Rio de Janeiro, Prefeito do Rio de Janeiro, 

Embaixadores entre outros. (a confirmar)

SEGUNDA-FEIRA, 27 DE FEVEREIRO
• Visita a Projetos Sociais (a confirmar)
• Almoço Especial: Governadores dos Distritos, Diretores do Rotary e Presidente Jennifer 

Jones. 
• Culto Ecumênico no Cristo Redentor – Corcovado 
• Evento Privado

TERÇA-FEIRA, 28 DE FEVEREIRO
• SEMINÁRIO – “Um olhar nos últimos 100 anos e o que esperar para os próximos 100 

anos.”. 
• Temas:
• Diversidade e Empoderamento
• Educação
• Saúde
• Meio Ambiente
• Cerimônia Oficial do Centenário 
• Jantar de gala

QUARTA-FEIRA, 01 DE MARÇO
• Visita ao primeiro Club do Rotary no Brasil – Rotary Club do Rio de Janeiro 
• Inauguração da Placa no Marco Rotário
• Almoço e Plenária do Rotary Club do Rio de Janeiro

Para mais informações, inclusive sobre preços,
falar com Dani Corrêa – (31) 99149-3143

Centenário do RC Rio de Janeiro

ACONTECEU
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QUAL É O SEU NOME?
Paul Percy Harris

PROFISSÃO?
Advogado

CITE 3 MOMENTOS IMPOR-
TANTES DA SUA CARREIRA!

Momento 1. Em sua maio-
ria, os formandos de direito 
sentiam-se pressionados a 
encontrar emprego tão logo 
terminassem o curso. Eu tal-
vez tivesse feito exatamente o 
mesmo não fosse pela pales-
tra de um bem-sucedido advogado formado 
pela mesma faculdade 10 anos antes. 

Momento 2. Aquele palestrante sugeriu 
aos formandos que durante os primeiros 
cinco anos de formados que fossem para 
cidades do interior trabalhar em pequenos 
escritórios para adquirir experiência antes de 
voltar para a cidade grande. Este conselho 
soou como música aos meus ouvidos que 
decidi que estes cinco anos seriam de aven-
turas pelo mundo.

Momento 3. Eu obtive licença para advo-
gar no estado de Illinois e logo percebi que 
ganhar a vida como advogado não era assim 
tão fácil, exibir a plaquinha com meu nome 
foi fácil, difícil foi conquistar a clientela, e em-
bora achasse que as pessoas não formariam 
filas em frente à minha porta, não esperava 
ser tão ignorado como fui.

COMO SE TORNOU ROTARIANO?
No outono de 1900 houve um aconteci-

mento que marcou a minha vida. O advoga-
do Bob Frank me convidou para jantar em 
sua casa. Finda a refeição, Frank sugeriu que 
saíssemos para uma caminhada pelos arre-
dores. Mal nos pusemos a andar paramos 
em várias lojas onde percebi que os comer-
ciantes sorriam ao ver Frank e o cumprimen-

tavam com um aperto de mão 
e chamando-o pelo primeiro 
nome. O clima reinante era 
de camaradagem e confian-
ça. Esta lembrança me acom-
panhou pelos próximos cinco 
anos até que em 1905, eu e 
mais 3 amigos de profissões 
diferentes fundamos o Rotary 
e nos tornamos os primeiros 
rotarianos.

POR QUE SER ROTARIANO?
Porque somos da Paz e da 

Resolução de Conflitos, cul-
tivamos a honestidade e o companheiris-
mo, defendemos o meio ambiente, premia-
mos jovens com noções de liderança e altos 
conceitos de ética e civismo e ajudamos 
a escolherem uma profissão, atendemos 
as necessidades das nossas comunidades, 
transformamos vidas e Imaginamos um Ro-
tary sem fome, doenças, pobreza e o analfa-
betismo. 

QUAL A SUA VISÃO DO MUNDO?
É a experiência de homens e mulheres 

de diferentes crenças, opiniões e nacionali-
dades, unindo-se no companheirismo como 
elemento capaz de proporcionar oportuni-
dades de Servir onde quer que se encontrem.

A SUA MENSAGEM AOS LEITORES!
Lembro-me de uma ocasião em que via-

java durante um domingo sombrio e, à noi-
te, sentado perto da janela do meu hotel, vi 
um homem caminhar pelas ruas escuras 
para acender os lampiões e pensei: Ele está 
fazendo um grande trabalho, está iluminan-
do o caminho. Encoraje os seus filhos a se-
rem rotarianos porque um dia você deixará 
o caminho de Rotary e será compensador 
saber que seus filhos seguirão a luz de Ro-
tary com entusiasmo.

COLUNAS

Por Paulo Chedid

PERSONA: PAUL PERCY HARRIS
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Perspectivas 
e Expectativas!
Em linhas gerais o que vimos e o que 
esperamos? Esse foi o questionamento 
que fizemos aos Associados do RCSP, 
eis as respostas obtidas:

Apesar das incertezas próprias do momento, estamos alinhados, sintonizados, isso nos 
faz fortes!

Aos queridos companheiros e respectivas famílias, uma guirlanda de alegrias,surpresas 
e favorecimentos divinos!!!

Feliz 2023!

Reflexão Por Nanci

Serenidade de nossos governantes
Mais companheirismo, mais reuniões 

presenciais e mais atividades

Muitas esperanças e realizações 
Um ano melhor com o aumento do 

número de associados

Espero um ano difícil, mas vou fazer a 
minha parte para ser um ano melhor 
através do meu trabalho e dedicação 

às pessoas que convivo

Ótimas!!! Muito trabalho e excelentes 
expectativas com a Escola Afetiva

Espero que seja um ano de menos tur-
bulência política e mais estabilidade.

Espero poder participar mais das 
reuniões. Reuniões semanais acabam 

comprometendo minha agenda, 
mas tentarei participar ao menos 

1 vez por mês.

Um ano difícil, com o novo governo 
precisando cumprir as promessas 

de campanha.

Crescimento do nosso Clube, 
com bons projetos

Um ano, do ponto de vista econômico 
e político, de muita turbulência e, 

ainda, indefinição.

Muito trabalho, especialmente na área 
de Projetos Humanitários com ativida-

des programadas para o 1º semestre

Um ano de instabilidade, 
mas farei o meu melhor

Divulgar mais o Rotary e alcançar 
o crescimento do Clube



9Ano 99 - Edição 4313 - Janeiro 2023ACONTECE

Uma maratona que durou vários anos, chegou 
ao fim, para alegria de todos. O novo Estatuto e 
o novo Regimento Interno do RCSP aprovados 
e registrados em Cartório. Foi uma das grandes 
conquistas desta gestão, com o apoio da Presi-
dente Carla, da Diretora Tania, dos Diretores Már-
cio Arroyo e  João Gilberto, do Gov. Nahid Chicani 
e de todos os que contribuíram para o sucesso da 

Em novembro aconteceu o primeiro pagamen-
to das quatro parcelas representativas da contri-
buição para a Fundação Rotária. 

Conforme destacado nas edições anteriores, a 
Fundação Rotária precisa das nossas doações vo-
luntárias para continuar oferecendo os subsídios 
globais aos importantes projetos, como os muitos 
já desenvolvidos pelo RCSP. 

Durante a reunião do Conselho Diretor, foi 

missão. Gratidão a todos os que se envolveram 
neste trabalho.

Assim, o RCSP confirma sua tradição centená-
ria de organização e documentação frente às nor-
mas e leis atuais. 

Os dois documentos já podem ser acessados 
por meio do nosso website www.rotarysp.org.br

aprovada a arrecadação de 100 dólares rotários 
por associado, mantendo a rotina do Clube e, para 
facilitar, dividimos os pagamentos em 4 boletos.

Caso você tenha perdido o boleto de  paga-
mento da primeira parcela ainda dá  tempo, basta 
pedir na Secretaria rotary@rotarysp.org.br. Depois 
só em fevereiro e março de 2023. 

Contamos com a sua valiosa colaboração para 
o RCSP continuar servindo.

NOVO ESTATUTO E NOVO REGIMENTO

CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA
DE 100 DÓLARES

No mês de dezembro o RCSP contou com a brilhante participação do companheiro e 
palestrante Nahid Chicani, Presidente da Fundação de Rotarianos que no dia 07/12/2022 
discorreu sobre Intercâmbio Rotário da Amizade.

Para ter acesso a gravação da reunião clique no link:
https://youtu.be/IOA9oRVEXrE

Para ter acesso somente a palestra do Gov. Nahid Chicani clique no link: 
https://youtu.be/ZsybNnarMeQ

PALESTRAS

http://www.rotarysp.org.br
mailto:rotary@rotarysp.org.br
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A COMIC Todo Mundo Cabe Aqui tem como 
principais objetivos: integrar e incentivar a troca 
de experiências entre os interactianos do Brasil; 
comemorar o encerramento da gestão 2021-
22; aquisição de maiores conhecimentos sobre 
a família rotária, e fomentar e criar novas e 
duradouras amizades.

https://instagram.com/
comicsampa?igshid=Yzg5MTU1MDY=

COMIC Todo Mundo Cabe Aqui
19 a 22 de janeiro de 2023
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Fatos e
acontecimentos...

1. Caro presidente Roberto e sua eficiente equipe! 
Noite memorável entre amigos, que marcou 
a confraternização de natal do nosso RCSP! 
Tudo impecável: chegada com serviço de valet, 
ambiente refinado, champanhe, bons vinhos, 
sucos diversos, água e refrigerantes. Pratos frios 
e quentes, deliciosos e mesa de frutas e doces. Na 
saída, distribuição de mimo e o cafezinho final! 
A turma muito alegre, que fez a diferença! Assim 
encerramos à noite, com saudades, porém com 
certeza da transmissão do abraço fraterno, aos 
atuais companheiros e dois novos que estão em 
via de se associar! Parabéns aos organizadores, ao 
tempo em que desejamos um Feliz Ano, a todos 
os companheiros/as e aos seus familiares. 
Abraços, Fredmo e Magna

2. 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!!!
Rafale Mazzocato – Rotary Club Guarulhos Sul

3. Companheiro @Marcio Arroyo - Rotary Club 
na Associação Comercial de São Paulo (José 
Gustavo)

4. Boas notícias!!!!
O Estatuto e Regimento Interno acabaram de 
chegar do cartório. Tudo certo!!!
(Tânia Amorim)

5. Maravilha! Ótima notícia querida Tânia
(Betty Torres)

6. Parabéns Tânia.
(Nahid Chicani)

7. Parabéns Tânia, chega de estatuto desatualizado! 
Agora temos todos os DOCs do clube em dia!! 
Parabéns ao Pres. Roberto tb pelo empenho! E 
ao Comp. João Gilberto que abnegadamente 
suportou os custos e utilizou seu conhecimento 
jurídico para elaboração dos documentos!!
(Carla Blanco)

8. Parabéns Sempre Digníssimo @Joao Gilberto 
- Rotary pelos valiosos serviços prestados !!! 
Estatuto agora em ordem !!! Parabéns Sempre a 
toda equipe que trabalharam na atualização do 
Estatuto do RCSP !!!
(Rafael Mazzocato)

9. Tânia maravilha !!!!! Cumprimentos por vencer 
esta importante etapa para a vida do RCSP. 
Abraços 
(Dora Silvia)

10. Parabéns !!! a todos os envolvidos na atualização 
do nosso Contrato !!! o RCSP agradece o empenho 
desta árdua tarefa. Abs
(Rubens Coutinho)

11. Realizado pelo Comitê Interpaíses Argentina 
- Brasil, com apoio do Distritos 4563 e 4895, 
aconteceu o Fórum Líderes que Imaginam Rotary, 
em Buenos Aires, entre 24 e 27 de novembro. “Foi 
um grandioso sucesso, onde pudemos sentir a 
internacionalidade do Rotary. Pronunciamentos 
e debates calorosos pautaram estes 4 dias de 
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trabalho, visitas históricas, com companheirismo 
e aprimoramento rotário”, resumiu o jornalista 
Sergio de Castro, que acompanhou a comitiva 
brasileira capitaneada pelo Governador Joaquim.
Na programação, reunião e jantar ao Rotary Club 
de San Telmo, noite de companheirismo na casa 
Show Portenho e jantar de encerramento com 
show no Hotel N.M.9 de julho, sede do evento, na 
famosa Rua Cerrito, além de visita à Embaixada 
Brasileira.
O Embaixador Reinaldo José Almeida Salgado 
dialogou, respondeu perguntas, ouvindo 
atentamente a apresentação do Governador 
José Luiz Toro da Silva, com oportunas palavras 
dos Governadores Joaquim Flávio, Edson 
Borcato e Maria Lúcia Strazzeri. Sérgio de Castro, 
representando a mídia rotária, apresentou 
informações sobre o rotarismo e as parcerias da 
diplomacia brasileira e o Rotary que comemorará 
seu Centenário no Brasil, em fevereiro de 2023, 
no Rio de Janeiro. A comitiva brasileira pode 
conhecer ainda a ala residencial e o conjunto 
arquitetônico, admiravelmente conservado desde 
1945. Foi uma reunião histórica, conforme afirmou 
o Embaixador: “conheci melhor a organização esta 
manhã e o que se propõe a cumprir no mundo 
inteiro”.
O Fórum Internacional iniciou atividades há 
77 anos, por ação do Governador Gaúcho João 
Galant Júnior. Porém, por algum tempo, foi 
descontinuado, voltando agora por iniciativa da 
Diretora Célia Giay e do Governador José Luiz 
Toro da Silva. O próximo deve ocorrer em Foz do 
Iguaçu.
(Sérgio de Castro)

12. Grandes dotes e incríveis conceitos entre nós, 
rotarianos, parabéns mais uma vez! Sérgio de 
Castro!!!
(Ana Maria Poli)

13. Querido companheiro LÍVIO,
parabéns pelo destaque na imprensa. Você é um 
orgulho de todos nós, abrs
(Paulo e Betty Torres)

14. Parabéns pela merecida reeleição Lívio.
(Nahid Chicani)

15. Pequenos eventos como esses divulgam e 
enobrecem nossa entidade Rotary International!!!

16. Parabéns aos rotaractianos, companheiro Lívio 
e demais integrantes do Avenida Paulista e do 
São Paulo.
(Kim Ribeiro do Valle)

17. Parabéns aos companheiros e companheiras 
dos Clubes e dos jovens Rotarianos dos ROTARACT 
envolvidos com entusiasmo.
(Irineu de Mula)

18. Caríssimo companheiro e amigo Gov Chicani
Me sinto envaidecida por ser o Protocolo da 
próxima Reunião Ordinária do RCSP e ter a 
oportunidade de ler o seu curriculum para todos 
que participarem da reunião virtual. Parabéns 
belíssimo curriculum.
(Betty Torres)

19. Sensacional!!! Esta palestra do Governador 
Nahid Chicani é considerada uma Sabedoria Pura 
do Rotary que será transmitida!!!
(Rafael Mazzocato)

20. Almoçar no Circolo Italiano com a Lee 
Monteiro, o Rafael Mazzocato e o Sérgio Castro, 
realmente, não tem preço!..
(Lívio Giosa)

21. Gratidão sempre pela honra em poder almoçar 
juntos com esses Ilustres do Rotary Club de São 
Paulo: Digníssimo Companheiro @Lívio Giosa - 
Rotary, Lee Monteiro e o Ilustre @Sergio Castro - 
Rotary Decano da mídia do Rotary!!! Tivemos um 
excelente “Companheirismo“ acompanhado da 
maravilhosa culinária Italiana no Circolo Italiano !!!
(Rafael Mazzocato)

22. Querido Governador Clóvis,
COVID não nos assusta tanto, mas a ausência 
de sua luz e seu brilho entre nós transforma a 
existência do RCSP!
Retorne, por favor!
(Ana Maria Poli)

23. Magnífica a apresentação do Governador 
Chicani em reunião virtual de hoje. Intercâmbio 
internacional de companheirismo sempre 
existiu, no Brasil ficou forte a partir de 1947. Perto 
da fronteira, o Governador João Galant Júnior 
de Porto Alegre foi pioneiro com argentinos e 
uruguaios. Não obstante neste clube, Francisco 
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Garcia Bastos já realizava encontros no país, em 
vários estados. Outros foram até cognominado 
:campeão de companheirismo” como Mário 
Frugiuele, o FRUTUR. Citei, após a fala oportuna de 
N.C. Manoel Correa Botelho, grandioso e saudoso 
rotariano, com várias recepções em sua QUINTA 
Bujões, Norte de Portugal. José Maria Homem 
de Montes, jornalista, Diretor do Estadão, em sua 
gestão na presidência deste clube, organizou o 
companheirismo internacional para a Espanha 
e Portugal, com visita novamente a propriedade 
rural do Botelho; com direito a colher cerejas no 
pé, maduras e deliciosas. A viagem ao Líbano em 
setembro, mais uma vez deverá ser “memorável” 
como afirmou em entrevista que me concedeu 
o Presidente da ABROL CIDADE DE SÃO PAULO, 
SAMIR N. KHOURY, sempre presente. Este evento 
com argentinos teve uma trégua durante muito 
tempo. Retornou agora com força, no fim de 
novembro, graças aos esforços da Diretora Célia 
Giay e Governador Toro. Pérsia e Governador 
Joaquim estiveram apoiando e desfrutando dos 
projetos suscitados e muito companheirismo. Em 
setembro  de 2024, já está marcado para Foz do 
Iguaçu. Ao que tudo indica caberá ao Lívio Giosa 
o comando. Observamos, que o Governador 
Joaquim e a Governadora Maria Lúcia Strazzeri, 
uma das expositoras em Buenos Aires, salientar 
que se faz oportuno divulgar ainda mais. ASSIM 
sendo, a seguir, reprisamos a divulgação deste 
evento recente na Argentina. Vamos participar 
desta magnífica oportunidade em setembro 
de 2023 no encantador Líbano. N.C. continuará 
informando e oferecendo as possibilidades de 
adesão.
Além das fotos do encontro em Buenos Aires, foto 
de João Galant Jr., o pioneiro, Governador de Porto 
Alegre, que eu fiz no Palácio dos Bandeirantes, 
receptação oferecida pelo Governador Laudo 
Natel aos participantes da Convenção de 1981 em 
São Paulo.
(Sergio de Castro)

24. Olá, Lívio, bom dia e cumprimentos pela sua 
entrevista eu assisti com entusiasmo e mais ainda 
quando falou do Rotary e Rotaract. Valeu!!!!
(Dora)

25. Luta contra a paralisia infantil no aniversário 
da Av Paulista!
Olá amigas e amigos,

O cartão postal da Cidade, a Avenida Paulista 
completou 131 anos na última quinta-feira (8).
Neste final de semana aconteceu uma 
programação especial de aniversário, com o suporte 
da @prefsp, por meio da secretaria municipal de 
saúde, organizada pela @paulistaviva, presidida 
pelo competente @liviogiosia.
O @rotaryvpaulista e @rotaractavp realizaram, 
com o apoio da @subprefeitura_se e do @
center3oficial, um trabalho voluntário de 
vacinação contra a poliomielite e a multivacinação 
de adultos.
SÃO PAULO, A CAPITAL DA VACINA!!!
(Luiz Álvaro Massom)

26. Back office - Por primeiro, diria o poeta, meu 
abraço cordial ao Stivanin. Felicidades, muita Fra-
ternidade em sua caminhada e sucesso. Gostaria 
de agradecer às funcionárias MÁRCIA É ISABELY 
pela colaboração às pesquisas que tenho realiza-
do, faz tempo, diretamente no arquivo do clube. 
Gratidão também à GABRIELA, Distrito 4563. Na 
verdade, faz tempo, por muitos motivos, tenho 
acesso aos registros, guardados e silenciosos nos 
armários do Distrito que marca, quando era 63, 
a origem do rotarismo brasileiro, inquestionavel-
mente. No dia 12, segunda-feira, com muita chu-
va, estive por lá. Pedi estas fotos com elas, para 
melhor registrar meus agradecimentos, extensivo 
também para a Valéria, responsável pela Biblio-
teca do Colégio Rio Branco, minha parceira de 
sempre nas manobras saudáveis e pesquisas no 
Museu AAP., que acontecem sempre ininterrup-
tamente. As informações mais necessárias para a 
edição do livro do Centenário, por enquanto, estão 
sendo enviadas para os Presidentes José Roberto 
Souza e Irineu De Mula. GRATO.
(Sérgio de Castro)

27. A bela obra de Da Vinci, não se encontra 
prioritariamente em Lo-Debar, lugar seco, sem 
plantas com solidão e tristeza…. reina agora em 
Merkabah, com esplendor e fulgor esparzindo 
clarões com resplendor envolvente - então foi 
trazido ao RCSP pela embaixatriz Betty Torres 
acompanhada da representante e grande 
articuladora Carla B. Pousada.
E ambas anunciaram a sabedoria do incansável 
batalhador Luiz Augusto Barreto frente ao Espro.
Continuando, ocorreu o ”Intercâmbio da Amizade” 
na oratória e expressividade do Governador Nahid 



14 Ano 99 - Edição 4313 - Janeiro 2023 CURTA AS CURTAS

Chicani, cuja troca mútua de projetos e visitas 
honra gerações rotárias!
Suas palavras sinceras e brilhantes acompanharam 
esta palestra sobre a viagem ao Líbano, França e 
Jordânia no período de 10 a 16 de setembro de 2023.
A ancestralidade libanesa transborda histórias 
interessantes com imagens e fatos inesquecíveis: 
a genialidade da raça lembra papai Nicolau 
Chicani comentando o notável volume das uvas 
do Vale do Bekaa - ouro natural do Líbano.
Com quatro mil anos de história, a herança fenícia 
hoje produz vinhos de alta qualidade famosos no 
mercado internacional, refletindo o requinte e a 
sensibilidade da alma.
Nahid Chicani jamais acreditou na veracidade das 
palavras de seu pai. 
Em 2010, participando do Intercâmbio da 
Amizade, Yara e Nahid receberam do cônsul do 
Brasil,no Líbano,uma caixa de uvas brancas no 
hotel onde estavam hospedados.
Papai Nicolau tinha razão!!!
Sérgio de Castro com sua milenar sabedoria, 
esclareceu sobre o início deste intercâmbio 
ocorrido entre Brasil, Argentina e Uruguai no ano 
de 1947 em Porto Alegre.

Por intermédio de Rotary, relações internacionais 
foram esparzidas através de clarões envolventes 
na 20ª reunião ordinária on line do RCSP com 
resplendor e carinho!
(Ana Maria 2022)

28. Parabéns pela brilhante presença. Pena 
que ainda estou nos Estados Unidos e não 
tenha conseguido estar aí também para este 
emocionante momento!!!
(Roberto Souza)

29. Parabéns aos nossos companheiros e 
equipe pelo sucesso que tem sido a Escola 
Afetiva. Importante instrumento de divulgação 
e desprendimento dos membros do RCSP. Em e 
contribuição para o encaminhamento intelectual 
e social dos nossos alunos.
(Irineu)

30. Reunião de Natal da Comissão de Propriedade 
Industrial da OAB Pinheiros, da qual sou Presidente 
pela 4ª Vez consecutiva.
(Ricardo Piragini)

1
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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.

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!!!!

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!!!

Seguro
solidário

CONFERÊNCIA 
DISTRITAL

PELO MUNDO 
(Flâmulas)

CONFERÊNCIA DISTRITAL
DA INTEGRAÇÃO
Convention & Spa Resort Atibaia
05-07/05/2023|ATIBAIA, São Paulo
Parcele em até 10 x 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 6x sem 
juros no cartão
www.institutorotarybrasil.org.br

Save The Date
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Atividades do ROTARACT & INTERACT
Interact Rio Branco – Rotaract Mackenzie – Rotaract Espro – Rotaract Aliança

1. Dezembro - Fan Fest do Mack (captação) entre 1500 e 2k de alimentos com 75 pessoas presentes
2. Dezembro - Natal (comunidades) Dia 11/12, realizamos o projeto de natal em parceria com o IC Rio 

Branco e RAC Aclimação. Contamos com a participação do IC Vila Galvão, RAC Espro, Freguesia do 
Ó e Vila Maria e RC Aclimação e Alto da Mooca

3. Presidente eleita - Beatriz Mota
4. Próximas atividades – retomada das atividades em 28/01/2023
5. Subsídio para realização de projeto IC Rio Brando de construção de uma biblioteca em um lar 

temporário de crianças e adolescentes. Também estamos em contato com outros 4 clubes de 
outros países para parceria internacional

Comissão de Projetos à Juventude
Diretor: Álvaro Augusto Sanchez Masson

- Apoio na organização da Festiva de Natal
- Doação de lacres e tampinhas destinados ao Instituto Amor Rosa

Programada reunião da Comissão para 18 Janeiro 2023.

Comissão de Imagem Pública
Diretora: Nanci Regina de Souza Lima

Comissão Especial do Centenário do RCSP
Presidente Irineu de Mula

Primeira Secretária: Tania Regina Amorim Zwicker

- Registro com sucesso do Estatuto e Regimento Interno
- No dia 14/12/2022, com a participação de 03 alunas do Grêmio da Escola Estadual Caetano de 
Campos entregamos doações, lacres e tampinhas ao Instituto Amor Rosa
- No dia 17/12/2022, Participação na Formatura dos Alunos da Escola Estadual Caetano de Campos
- Apoio na organização da Festiva de Natal.

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
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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

NOTÍCIAS DAS DIRETORIAS
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Informações pelo site www.abtrf.org.br

NOTÍCIAS DAS DIRETORIAS



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

