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Mês da Saúde
Materno-Infantil
A Saúde MaternoInfantil é uma das
áreas de destaque
da Fundação Rotária
e no mês de abril
celebramos o nosso
compromisso com o
bem-estar de mães e
filhos no mundo inteiro.
O tema é destaque
na mensagem do
Diretor do Rotary
Internacional, Paulo
Zanardi. Leia mais na
PAGINA 5

Pelo Rotary
Mês foi marcado por
plantio de mudas
frutíferas em Jundiaí,
visita ao recém-criado
RC de Arthur Nogueira
e comemoração dos
50 anos do ENDIRC.
Fique por dentro dos
acontecimentos na
PÁGINA 4
Governador fala sobre
o Companheirismo, um
dos pilares básico da
nossa organização
PÁGINA 3

ROTARY INTERNACIONAL

Mensagem do Presidente
Na Convenção do Rotary International de 1990
em Portland, nos EUA, o
então presidente eleito,
Paulo Costa, disse aos rotarianos: “Chegou a hora
do Rotary projetar sua
voz, mostrar sua liderança e despertar todos os
rotarianos para trilhar um
caminho honroso que vise
proteger nossos recursos
naturais”. Com esse pensamento, ele lançou a iniciativa “Preserve
o Planeta Terra”, pedindo aos rotarianos
que colocassem assuntos ambientais na
sua pauta de trabalho. Entre outras coisas, isso envolvia o plantio de árvores,
ações para diminuir a poluição atmosférica e limpar os recursos hídricos.
O presidente Paulo Costa pediu que
uma árvore fosse plantada para cada um
dos 1,1 milhão de associados que o Rotary tinha na época. Como rotarianos, nós
não contentamos em somente alcançar as
metas; temos que superá-las em grande
estilo. O ano rotário chegou ao fim com um
resultado impressionante: 35 milhões de
mudas de árvores haviam sido plantadas.
Muitas delas ainda estão crescendo hoje,
absorvendo carbono do meio ambiente,
liberando oxigênio, resfriando o ar, melhorando a qualidade do solo, fornecendo habitat e alimento para aves, mamíferos e
insetos, e produzindo uma série de outros
benefícios. Apesar de todos os benefícios
desse enfoque, infelizmente o Rotary não
levou seu compromisso ambiental adiante.
É por isso que, no início desse ano rotário, segui o exemplo de Paulo Costa e
pedi que ao menos uma muda de árvore
fosse plantada referente a cada associado. Meu objetivo era alcançar uma meta
além dos benefícios consideráveis trazidos

por esse 1,2 milhão de árvores. Espero que, ao plantar árvores, os rotarianos
renovem seu interesse e
atenção para um problema
que devemos colocar de
volta na pauta do Rotary:
o estado do nosso planeta.
As questões ambientais estão profundamente
entrelaçadas em cada uma
de nossas áreas de enfoque e não podem ser dispensadas pelo Rotary. A poluição está afetando a saúde em todo o mundo: mais de
80% das pessoas que vivem em áreas urbanas respiram ar carregado de poluentes;
percentual que sobe para 98% nos países
de baixa e média renda. Se as tendências
atuais continuarem, até 2050 os oceanos
deverão conter mais plásticos em peso do
que peixes. E o aumento das temperaturas está bem documentado: a temperatura
média anual aumentou globalmente em cerca de 1,1 grau Celsius entre 1880 e 2015.
O homem foi o grande responsável por isso,
e há uma probabilidade de ocorrer uma
enorme desordem econômica e humana se
essa tendência continuar. A necessidade de
uma ação conjunta é agora maior do que
nunca, assim como nossa capacidade de
causar um impacto real.
Quando foi secretário-geral da ONU,
Ban Ki-moon disse: “A mudança climática é
uma questão definidora de nossa época; não
existe um ‘plano B’ para deter o avanço das
alterações climáticas, pois não existe um
‘planeta B’. Nosso planeta pertence a todos
nós, aos nossos filhos e aos filhos deles. Todos nós devemos protegê-lo, e todos nós do
Rotary devemos Fazer a Diferença.

Ian H.S. Riseley
Presidente, 2017-18
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Florescendo a Diferença
Faltam poucos dias para a 61ª
Conferência do Distrito 4590, que
acontece entre os dias 30 de maio e 3
de junho no Hotel Vacance em Águas
de Lindóia.
No site www.goveduardo4590.wixsite.com/conferencia você confere a
programação completa, lista dos palestras e muitas outras informações importantes sobre o evento. “É com muito
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carinho que estamos preparando esta
Conferência para vocês, Família Rotária
do Distrito 4590, que durante o último
ano se tornou tão querida e presente em nossas vidas”, afirmam Eduardo
Arienzo e Maria Eliza.
Você também pode aproveitar a ocasião para ajudar o Asilo São Camilo de
Lelis doando fraldas geriátricas durante
o evento.
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GOVERNADORIA

Mensagem do Governador
Companheirismo, um dos pilares básico da nossa organização. O Rotary é grandioso em
sua essência e em sua composição. Temos no companheirismo a mola propulsora da nossa
organização e o mecanismo que
fortalece a nossa união.
É, aliás, com este espírito,
que agregamos as nossa energias em torno de um objetivo.
Despimos de nossas vaidades e
equalizamos nossos egos, pois
como todos nós trabalhamos
focados em objetivos comuns
não há como ser diferente.
Cabe a todos nós, associados, independentemente do
cargo que ocupamos, manter
o equilíbrio de nossas ações,
valorizando o espírito de voluntariado que tanto nos inspira e
engrandece.
À nós, que ocupamos posição
de liderança em nossa organização, seja
ela qual for, cabe entender a condição
de voluntário dos associados para com
isso colher bons resultados mediante a
motivação de todos os envolvidos.
A equipe vencedora é aquela que

tem na coesão e harmonia a massa
que une todas as peças formando
um único bloco, com um único objetivo. Isto, nós, eu e a Coordenadora
Distrital, tivemos e presenciamos no
ano rotário 2017-18. Somos gratos

ao time de associados do Distrito 4590 que através do voluntariado de todos, em que
não existiu “comandantes” e
“comandados”, e sim “colaboramos e agregamos”.
Com esse espírito estamos
colhendo resultados extremamente satisfatórios, resultados
estes que permitirão grandes
ações dos clubes do Distrito
junto às suas comunidades nos
próximos anos rotários.
Temos ainda pouco mais de
dois meses para melhorar a
nossa performa e com certeza a faremos, pois a cada dia
que passa temos a certeza
de que a “massa” que nos liga
fica fortalecida pelo empenho
e comprometimento de cada
um dos associados, cabendo a
nós, líderes rotários, fomentar
a união e a harmonia para que
esta liga seja a diferença neste ano e
a inspiração no futuro.
Vamos em frente!

Eduardo Arienzo
Governador 2017-18

Mensagem da Coordenadora Distrital
Uma das melhores coisas que
vivemos neste ano, na Governadoria do Distrito, foi visitar e
conhecer os projetos implementados pelos clubes.
Na área de enfoque Saúde
Materno Infantil vimos projetos
muito bacanas e carregados de
emoção.
Nas cidades do nosso Distrito, interior paulista, a ajuda dos
Rotary Clubs nesta área é muito
significativa e faz toda a diferença
na vida destas pessoas.
Os projetos nesta área de
enfoque vão desde equipamentos essenciais para UTIs e alas
neonatais, como treinamentos
e equipamentos destinados para o ensino de práticas e treino de profissionais destas áreas, como
vimos no Rotary Club de Limeira Tatuibi, que fez a
importação de bonecos com alta tecnologia para que
profissionais da Santa Casa de Limeira tivessem

ABRIL/2018

mais qualidade e eficácia no
treinamento feito internamente, que podem ser utilizados
também para discussões de
casos e tomadas de decisões.
O leque onde os Roatry Clubs
podem atuar através do Projetos, sejam Distritais ou Globais,
é imenso. Precisamos sempre
ouvir as necessidades da cidade,
dos gestores de saúde, e da comunidade para desenharmos os
projetos que fazem a diferença
na vida de tanta gente, respeitando as regras colocadas pela
nossa organização.
Inspirem-se nas necessidades para supri-las e assim fazer
a diferença. Um grande abraço.

Maria Eliza Pelogi Arienzo
Coordenadora Assistente das ASFARS e
Casas da Amizade 2017-18

Distrito 4590
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Duzentas mudas de árvores
frutíferas são plantadas em Jundiaí
O casal governador, Eduardo Arienzo e Maria Eliza, participaram de um grande plantio de árvores na cidade de Jundiaí, no
domingo, dia 25 de março. Mais de 200 mudas, de 15 espécies
diferentes de árvores frutíferas foram plantadas às margens do
rio Jundiaí-Mirim. A ação foi possível graças a uma parceria entre

a Prefeitura de Jundiaí, DAE, CRS Brands (Cereser), OAB Jundiaí
e os clubes que integram o Rotary em Jundiaí e região – Rotary
Club Jundiaí, Jundiaí Sul, Jundiaí Leste, Jundiaí Oeste, Jundiaí Vila
Arens e Serra do Japy, Várzea Paulista, Cajamar e Campo Limpo
Paulista. Cerca de 300 pessoas estiverem presentes.

Governador
visita Club
recém-fundado
Em Março, o Governador Eduardo
Arienzo, acompanhado da Coordenadora Distrital Maria Eliza, visitaram o
Rotary Club de Artur Nogueira, recém-fundado. “Muito bom encontrá-lo vigoroso e organizado. Parabéns ao Club
que se encontra em plena atividade”,
parabeniza Eduardo. O clube aproveitou
a visita do Governado para dar posse a
três novos associados.

50 anos
de ENDIRC
Uma grande festa marcou os 50
anos do ENDIRC, Encontro Distrital de
Rotaract Clubes, no dia 26 de março.
Para comemorar a data, 50 rotaractianos se reuniram para uma grande festa, organizada com muito carinho pelo
Rotaract Club de Rio Claro. Teve bolo,
teve parabéns, teve muito companheirismo e integração entre os clubes.
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Unidos pela saúde de mães e bebês
Dezesseis mil crianças com menos
de cinco anos de idade morrem todos
os dias. Apesar do índice de mortalidade infantil apresentar quedas contínuas
desde 1990, o mundo ainda não está
fazendo o suficiente para prevenir novas
mortes. Essa informação foi revelada no
lançamento do Relatório 2015 – Níveis
e tendências em mortalidade infantil, divulgado pelo Fundo das Nações Unidas
para a Infância, a Organização Mundial
da Saúde e o Banco Mundial.
O Brasil foi um dos países que conseguiram alcançar o quarto dos Objetivos
de Desenvolvimento do Milênio, apresentando uma queda de 73% de mortes. A redução também
foi alcançada na esfera regional, porém o relatório aponta
que em 32 municípios brasileiros o índice de óbitos infantis
supera 80 para cada 1.000 crianças nascidas. O relatório
destaca que o grande desafio continua sendo o período do
nascimento. Em torno de 45% das mortes ocorrem no período neonatal, que compreende os 28 primeiros dias de vida.
Prematuridade, pneumonia, complicações durante o trabalho
de parto, diarreia, sepse e malária são as principais causas
de morte de crianças menores de cinco anos. Cerca de metade são associadas à desnutrição.
O problema é que mesmo sabendo que tantas crianças
estão morrendo por falta de comida, nosso país é um dos
que mais desperdiçam alimentos, desde o campo até o consumidor final. Segundo a Embrapa, do total das perdas, 10%
ocorrem no campo; 50%, no manuseio e transportes; 30%,
nas centrais de abastecimento e comercialização; e 10%,
em supermercados e junto aos consumidores. Não podemos
acreditar que em um mundo tão moderno ainda aconteça isso.
O que você e seu clube podem fazer para impedir essas perdas?
O Rotary realiza projetos sustentáveis e uma das nossas áreas de enfoque incentiva o trabalho com as comuni-

dades para apoiar a saúde materna, neonatal e infantil.
Fornecemos vacinas e antibióticos
para bebês, facilitamos o acesso a serviços médicos essenciais e contribuímos
para que mães e filhos recebam a assistência de agentes da saúde bem treinados. Por meio de programas patrocinados
pelo Rotary, as mulheres aprendem como
prevenir a transmissão do HIV, a amamentar seus filhos e a protegê-los e a si
próprias de doenças. Nossos projetos capacitam as comunidades locais para que
possam assumir programas de treinamento na área da saúde pública. O Rotary
está comprometido com os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável da ONU que priorizam iniciativas para a redução
da mortalidade materna e neonatal.
No Brasil, o Rotary já financiou vários bancos de leite e
treinou muitas pessoas para a prática correta da puericultura. Como se percebe, na área materno-infantil precisamos estar atentos pois muitas necessidades ainda precisam ser atendidas.
Visitei um clube que tinha um projeto muito inteligente
e barato. Todos os anos, seus associados, com estagiários de bioquímica, realizam exames de fezes nas escolas
do município. Pasmem com os resultados obtidos: 80% das
crianças tinham verminose, algumas delas com mais de um
tipo de parasita – e os remédios para isso têm rápido efeito
e são eficazes e baratos. Estamos falando de crianças malnutridas, em que o pouco que seus organismos obtinham
estava sendo roubado pela verminose.
Estou no Rotary porque podemos fazer a diferença na
vida dessas crianças. Comece já um projeto no seu clube.
As crianças o agradecerão um dia.

Paulo Augusto Zanardi
Diretor 2017-19 do Rotary International

ABRIL: Mês da Saúde Materno-Infantil
Abril é o Mês da Saúde Materno-Infantil no calendário rotário, e
celebramos o nosso compromisso
com o bem-estar de mães e filhos
no mundo inteiro. Dentre as seis
áreas de enfoque da Fundação
Rotária está a saúde materno-infantil. Milhares de projetos estão
sendo realizados pelos clubes rotários em todo o mundo para melhorar a saúde dessa população.
Com projetos focados nessa
área, os rotarianos estão comprometidos a alcançar a terceira meta
dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável do Milênio: assegurar uma vida
ABRIL/2018

saudável e promover o bem-estar para
todos, em todas as idades.
A nossa Fundação capacita os rota-

rianos a atuar nessa área para
reduzir a taxa de mortalidade infantil de crianças com menos de
cinco anos e a taxa de mortalidade
materna; facilitar o acesso a atendimento e tratamento médico essencial para mães e filhos; apoiar
estudos ligados à saúde materno-infantil, dentre outras atividades.
Os projetos rotários propiciam educação, imunizações,
kits de parto, clínicas móveis e
apoio geral. Ampliamos o acesso
aos cuidados médicos para que mães e
filhos tenham a oportunidade de um futuro saudável.
Distrito 4590
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Mensagem Governador Assistente - Região 11
Meus Companheiros e Companheiras do Distrito 4590. É
com especial honra e prazer que
me dirijo a vocês neste mês de
abril/2018, na condição de GA
da Região 11 do nosso Distrito,
incumbido que estou de deixar
uma mensagem.
Pois bem. O nosso lema Rotário deste ano é o “Rotary Faz a
Diferença”. Nós, rotarianos, não
temos nenhuma dúvida quanto a
isso. Penso que para os não rotarianos, a partir do momento em
que tenham um pouco de consciência daquilo que o Rotary tem feito para a humanidade ao longo da
sua história, aliado ao fato de terem ciência de que a nossa
Instituição é centenária e, de forma continua, prestando
de forma eficaz e com alta qualidade a tudo aquilo que se
propôs, eles também, por certo, hão de reconhecer o alto
valor da nossa entidade e daqueles que fazem acontecer.
O grande mentor do Rotary, Paul Harris, disse certa feita que “A humanidade desliza e tropeça de tempos e tempos, mas apesar disso luta sempre para evoluir”.
Diria, como tropeça! Tropeça muito!” Sábias as palavras
de Paul Harris.
Aliás, acerca desta questão, recentemente tive
oportunidade de externar meus agradecimentos aos colaboradores de um projeto do Rotary Club Campinas Sul,
intitulado Jovens Escritores, cujo o mote do projeto foi
despertar nos jovens e de modo particular das escolas
públicas, a vontade de terem o prazer pela leitura e da
escrita culta. O projeto foi encerrado no dia 24 próximo passado, com a publicação do livro contendo os trabalhos desses jovens e a premiação merecida. Nesses

agradecimentos, trouxe à baila
também uma citação do grande
Chico Xavier, nos seguintes termos “Agradeço todas as dificuldades que enfrentei; não fosse
por elas, eu não teria saído do lugar. As facilidades nos impedem
de caminhar. Mesmo as críticas
nos auxiliam muito”.
Penso que isso aconteceu com
certeza na “vida” do Rotary até
aqui, como é certo que continuará
acontecer. Mas, nós Rotarianos,
temos a obrigação de mirar no
exemplo daqueles nossos companheiros/companheiras que trouxeram o Rotary até aqui, nossos
paradigmas, e desta forma elevar cada vez mais o valor
– o reconhecimento da nossa Instituição, nada obstante
todas as dificuldades que possam ser apresentadas.
Concluindo, diante dos relevantes trabalhos desenvolvidos pelo nosso Distrito 4590 e , em especial, neste ano
rotário que está por findar, pelo nosso Governador Eduardo Arienzo e pela Coordenadora Maria Eliza, conclamo
a todos para envidarmos todos nossos máximos esforços
nessa reta final, com o objetivo único de concluirmos nossas metas Distritais e as dos respectivos clubes, aqui
de forma particular os RC Campinas Cambuí, Campinas
Oeste, Campinas Andorinhas e Campinas Sul (integrantes da Região 11), deixando para a história, em mais uma
oportunidade, os registros positivos da nossa valorosa
instituição que tanto amamos.
Muito Obrigado!

Luís Carlos Cândido Martins Sotero Da Silva
Governador Assistente - Região 11

Mensagem Governador Assistente - Região 10
Queridos companheiros, é uma
alegria imensa poder estar como Governador Assistente da 10ª região do
Distrito 4590. Está sendo um aprendizado muito grande!
Pude fazer muitos novos amigos, os
clubes da nossa região são atuantes e
bem estruturados proporcionando e dando destaque a ações rotarias, engrandecendo nossa organização. Tenho a grande
satisfação de ter participado da abertura de mais uma nova celular na região
com a criação do RC de Artur Nogueira.
Dizem que na vida quem perde o telhado

ganha as estrelas. É assim mesmo. Às vezes
você perde o que não queria mas conquista
o que nunca imaginou. Nem tudo depende de
um tempo, mas sim de uma atitude fazendo a diferença, pois fazer o bem enaltece a
nossa alma e deixa felizes a quem ajudamos.
Gostaria de parabenizar a todas as
mães do nosso distrito, a minha mãe e
em especial a minha esposa Anna Claudia
pela ajuda, apoio e dedicação.
Vocês são a diferença. Abraços a todos!

Marco Antonio Bertiol e esposa
Governador Assistente - Região 10

AVISO — Balancete não recebido da Contabilidade
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RELATÓRIO DE FREQUÊNCIA
Frequência Distrital Mensal - 2017-2018
Relatório de Frequência Total de Associados MARÇO/2018
Clubes

Data de
Admissão

28/02/
2018

30/03/
2018

Diferença

Frequência

Região 01 - RIAD XAVIER JAUHAR
ROTARY CLUB DE CACONDE
ROTARY CLUB DE MOCOCA
ROTARY CLUB DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO
ROTARY CLUB DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO OESTE
4 Clubes

23/09/1946
31/03/1963
09/01/1937
08/04/1973

17
41
43
19
120

15
38
45
22
120

-2
-3
2
3
0

72,31%
0,00%
89,23%
64,77%
56,58%

REGIÃO 02 - OTÁVIO AUGUSTO DE SIQUEIRA
ROTARY CLUB DE DIVINOLANDIA
ROTARY CLUB DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS
ROTARY CLUB DE SÃO SEBASTIÃO DA GRAMA
ROTARY CLUB DE TAPIRATIBA
4 Clubes

13/12/2017
21/06/1991
04/09/2013
28/12/1990

0
16
28
6
50

20
18
31
11
80

20
2
3
5
30

85,00%
75,00%
93,33%
48,78%
75,53%

REGIÃO 03 - JOSÉ JÚLIO DUTRA DE CARVALHO
ROTARY CLUB DE AGUAI
ROTARY CLUB DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
ROTARY CLUB DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA SUL
ROTARY CLUB DE VARGEM GRANDE DO SUL
4 Clubes

27/02/1965
12/06/1939
27/03/1970
17/01/1968

29
37
25
32
123

26
38
29
34
127

-3
1
4
2
4

58,33%
74,44%
70,09%
81,25%
71,03%

REGIÃO 04 - MUNIRA ELIAS STOLF
ROTARY CLUB DE ARARAS
ROTARY CLUB DE ARARAS ALVORADA
ROTARY CLUB DE ARARAS SUL
ROTARY CLUB DE CONCHAL
ROTARY CLUB DE LEME
ROTARY CLUB DE PIRASSUNUNGA
6 Clubes

30/11/1940
07/11/2006
30/04/1969
03/01/2001
04/02/1953
28/02/1940

24
27
18
12
26
37
144

28
24
19
9
29
39
148

4
-3
1
-3
3
2
4

69,79%
88,24%
100,00%
0,00%
76,47%
0,00%
55,75%

REGIÃO 05 - ROSELAINE FERREIRA ALVES DA SILVA
ROTARY CLUB DE RIO CLARO
ROTARY CLUB DE RIO CLARO ALVORADA
ROTARY CLUB DE RIO CLARO CIDADE AZUL
ROTARY CLUB DE RIO CLARO SUL
ROTARY CLUB DE SÃO PEDRO
ROTARY E-CLUB DO DISTRITO 4590
6 Clubes

23/11/1940
3/02/2016
19/01/1994
31/03/1969
17/05/1995
02/03/2016

REGIÃO 06 - FRÉDSON SANTOS DALLY
ROTARY CLUB DE IRACEMÁPOLIS
ROTARY CLUB DE LIMEIRA
ROTARY CLUB DE LIMEIRA LESTE
ROTARY CLUB DE LIMEIRA MORRO AZUL
ROTARY CLUB DE LIMEIRA NORTE
5 Clubes

28/12/1990
09/01/1937
21/09/1968
/12/2005
19/05/1993

REGIÃO 07 - EDSON ANTONIO DOMINGUES
ROTARY CLUB DE CORDEIRÓPOLIS
ROTARY CLUB DE LIMEIRA SUDESTE
ROTARY CLUB DE LIMEIRA SUL
ROTARY CLUB DE LIMEIRA TATUIBI
4 Clubes
REGIÃO 08 - LUCAS ANTONIO CUNHA BRONZATTO
ROTARY CLUB DE HOLAMBRA
ROTARY CLUB DE ITAPIRA
ROTARY CLUB DE MOGI GUAÇU
ROTARY CLUB DE MOGI MIRIM
4 Clubes

ABRIL/2018

30
12
21
25
17
21
126

33
14
18
25
13
23
126

3
2
-3
0
-4
2
0

72,04%
56,10%
89,06%
0,00%
81,25%
0,00%
49,74%

7
29
26
19
16
97

7
31
24
19
10
91

0
2
-2
0
-6
-6

0,00%
53,16%
66,67%
68,66%
77,50%
53,20%

21/10/1974
14/04/1999
12/06/1991
27/06/2003

18
18
12
14
62

20
17
14
17
68

2
-1
2
3
6

84,29%
67,06%
80,36%
86,15%
79,47%

30/06/1995
21/07/1953
13/05/1973
14/06/1952

15
30
29
19
93

15
30
30
20
95

0
0
1
1
2

100,00%
76,07%
75,68%
51,43%
75,80%

Clubes

Data de
Admissão

28/02/
2018

30/03/
2018

Diferença

Frequência

REGIÃO 09 - LEANDRO AFFONSO TOMAZI
ROTARY CLUB DE AGUAS DE LINDOIA
ROTARY CLUB DE AMPARO
ROTARY CLUB DE SERRA NEGRA
ROTARY CLUB DE SOCORRO
4 Clubes

11/09/1968
12/06/1944
10/12/1947
18/03/1945

14
21
22
18
75

12
19
24
20
75

-2
-2
2
2
0

100,00%
83,56%
73,03%
91,21%
86,95%

REGIÃO 10 - MARCO ANTONIO BETIOL
ROTARY CLUB DE ARTHUR NOGUEIRA
ROTARY CLUB DE COSMÓPOLIS
ROTARY CLUB DE JAGUARIÚNA
ROTARY CLUB DE PAULÍNIA
ROTARY CLUB DE PEDREIRA
5 Clubes

01/12/2017
13/10/1969
24/05/1995
16/04/1969
20/02/1967

2
21
12
18
21
74

7
21
11
21
23
83

5
0
-1
3
2
9

0,00%
78,72%
73,81%
80,33%
78,08%
62,19%

REGIÃO 11 - LUÍS CARLOS CÂNDIDO MARTINS SOTERO DA SILVA
ROTARY CLUB DE CAMPINAS ANDORINHAS
14/04/2009
ROTARY CLUB DE CAMPINAS CAMBUÍ
23/02/1980
ROTARY CLUB DE CAMPINAS OESTE
10/04/1978
ROTARY CLUB DE CAMPINAS SUL
03/02/1964
4 Clubes

12
19
14
41
86

11
19
14
44
88

-1
0
0
3
2

44,19%
95,92%
64,15%
69,15%
68,35%

REGIÃO 12 - ALVARO ENRIQUE FONSECA RODRIGUEZ
ROTARY CLUB DE CAMPINAS
04/10/1931
ROTARY CLUB DE CAMPINAS ALVORADA
21/07/1995
ROTARY CLUB DE CAMPINAS CARLOS GOMES
07/10/1992
ROTARY CLUB DE CAMPINAS LESTE
19/02/1970
ROTARY CLUB DE CAMPINAS NORTE
25/07/1958
5 Clubes

34
9
16
16
29
104

27
9
12
16
25
89

-7
0
-4
0
-4
-15

55,17%
85,71%
0,00%
0,00%
78,02%
43,78%

15
7
17
55
94

14
7
14
58
93

-1
0
-3
3
-1

85,71%
0,00%
76,92%
64,14%
56,69%

REGIÃO 14 - RICARDO TADEU DIAS LANDGRAF CASANOVA
ROTARY CLUB DE ATIBAIA
18/03/1977
ROTARY CLUB DE ATIBAIA PEDRA GRANDE
16/08/2007
ROTARY CLUB DE BRAGANÇA PAULISTA
20/12/1955
ROTARY CLUB DE BRAGANÇA PAULISTA ESTÂNCIA 20/12/1978
ROTARY CLUB DE ITATIBA
05/03/1954
ROTARY CLUB DE PIRACAIA
24/05/2002
6 Clubes

33
20
13
29
29
5
129

33
21
10
30
27
10
131

0
1
-3
1
-2
5
2

77,10%
23,81%
82,50%
78,57%
91,43%
30,00%
63,90%

REGIÃO 15 - ALEXANDER PIRCHER
ROTARY CLUB DE JUNDIAÍ
ROTARY CLUB DE JUNDIAÍ LESTE
ROTARY CLUB DE JUNDIAÍ OESTE
ROTARY CLUB DE JUNDIAÍ SUL
4 Clubes

09/04/1941
10/09/1968
24/01/1975
26/05/1993

37
20
28
17
102

42
19
30
17
108

5
-1
2
0
6

86,39%
69,84%
73,83%
91,67%
80,43%

REGIÃO 16 - SEBASTIÃO GUILHERME DIAS
ROTARY CLUB DE CAJAMAR
ROTARY CLUB DE CAMPO LIMPO PAULISTA
ROTARY CLUB DE JUNDIAÍ SERRA DO JAPY
ROTARY CLUB DE JUNDIAÍ VILA ARENS
ROTARY CLUB DE VARZEA PAULISTA
5 Clubes

26/04/1995
26/05/1993
22/05/2008
09/05/2001
19/05/1993

19
15
24
20
13
91

19
15
23
27
13
97

0
0
-1
7
0
6

83,78%
55,71%
85,39%
87,00%
72,92%
76,96%

1570

1619

49

64,87%

REGIÃO 13 - DONIZETE DE JESUS BARBOSA
ROTARY CLUB DE CAMPINAS BARÃO GERALDO
ROTARY CLUB DE CAMPINAS CAMPOS SALES
ROTARY CLUB DE VALINHOS
ROTARY CLUB DE VINHEDO
4 Clubes

Sumário
74 Clubes

31/01/2001
28/12/1990
20/09/1974
12/06/1991

Distrito 4590
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