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Relatório de Atividades 2012/13: 
Associados 

Pano de Atividades e Quadro 
Associativo 

Já na Festiva de Posse foi distribuído o 
Plano de Atividades com o Quadro 
Associativo em formato A4. Além do 
Quadro Associativo no Plano de 
Atividades foi publicada uma lista de 
tamanho menor com as fotos dos 
Companheiros e as informações básicas 
somente para contatos.  

De acordo com o 
Plano de Atividades 
foram realizados 
Fóruns Rotários bem 
como outras Reuniões 
Rotárias e com Ex-
Governadores de 
Distrito - EGDs. 

Dos Eventos Adicionais oferecidos 
(Reuniões Domiciliares e Encontros 
Familiares / Viagens) realizou-se o 
encontro dos Companheiros com os 
Rotaractianos no Sítio do Companheiro 
Haroldo Rodolfo Zacharias. 

 

 

 

 

 

 

Reuniões 

Reunião de hoje, 20.06.2013: 
Discurso de Despedida e 

Companheirismo 

Próxima Reunião, 27.06.2013: 

Jantar festivo de Transmissão 

dos Cargos e Posse 

Última Reunião, 13.06.2013: 
Relatório de Atividades e 

Companheirismo 

Conselho Diretor 2012/13 

Presidente 

Klaus-Wilhelm Lege 

1º Vice e Presidente Eleito 

Domingos Damia 

2º Vice Presidente 

Nicolaos Evangelos Simos 

1º Secretário 

Arnaldo Colognese 

2º Secretário 

Archimedes Baccaro 

1º Tesoureiro 

Orlando Júlio Gonçalves 

2º Tesoureiro 

Antonio Carlos Pela 

1º Diretor de Protocolo 

Antonio Guimarães Moraes Jr. 
2º Protocolo 

Luis Eduardo Schoueri 
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O RCSP Leste reuniu-se 44 vezes, 
devido a feriados. As reuniões foram com 
palestrantes ou de Companheirismo. 

Realizaram-se três Assembleias Gerais 
Ordinárias e três Assembleias Gerais 
Extraordinárias. 

O Conselho Diretor do RCSP Leste 
reuniu-se 10 vezes sob direção do 
Presidente Klaus-Wilhelm Lege e mais 
uma vez junto com o Conselho Diretor 
2013/14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A esposa do Presidente, Léa Jeanne 
Lege, desenvolveu atividades junto com 
as Esposas dos Companheiros do RCSP 
Leste, ora com a Esposa do Governador, 
ora com a ASFAR. 
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Participação em eventos rotários fora 
do Clube 

Na atual gestão, muito poucos 
Companheiros visitaram outros Rotary  
Clubs - RCs e participaram de eventos da 
Área I, do Distrito 4430 e da 
Governadoria.  

O Presidente do RCSP Leste pediu 
desde o início da sua Gestão aos 
Companheiros, para representá-lo em 
reuniões fora do RCSP Leste devido a 
seus outros compromissos na 
comunidade Brasil-Alemanha. Ainda 
assim, o Presidente Klaus-Wilhelm Lege 
participou em eventos da Área 1, com o 
Governador e o Presidente Mundial do 
RI. Também visitou todos os RCs da 
Área 1 do Distrito 4430, dos quais o 
RCSP Liberdade quatro vezes, inclusive 
uma reunião conjunta com os outros RCs 
da Área 1. E ainda visitou o RC Río de la 
Plata em Buenos Aires e o RC Hamburg 
Dammtor durante suas viagens à 
Argentina e Alemanha. 

Devido às mudanças nas condições 
sócio-culturais devemos pensar desde já 
em mudanças também referentes ao 
antigo conceito rotário da visita a eventos 
de outros RCs. A imagem do Clube não 
se fortalece mais junto ao Distrito através 
de inúmeras presenças em outros RCs. 
Depois do surgimento de vídeo 
conferências e da mídia social nos meios 
de comunicação, hoje em dia a presença 
física dos Companheiros não é tão 
importante como antes. 
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Eleição do Conselho Diretor para a 
Gestão 2013/14 

Após ter aceitado provisoriamente a 
eleição como Presidente Indicado para a 
Gestão 2013/14, o Presidente Luiz Carlos 
de Oliveira Ramos finalmente achou na 
pessoa do Ex-Governador Fausto 
Amadeu Francisco Favale um candidato 
que foi eleito Presidente Indicado da 
Gestão 2013/14 pela Assembleia Geral 
Ordinária de 28 de Junho de 2012. 

Na 2ª Assembleia Geral Ordinária da 
Gestão 2012/13 do dia 8 de Novembro 
de 2012, foi a pedido do Companheiro 
Fausto Amadeu Francisco Favale 
decidido indicar por unanimidade como 
Presidente da Gestão 2013/14 a 
Companheira Maria Marineide de Souza 
Filgueiras e eleger o seu Conselho 
Diretor.  

 

 

 

 

 

 

 

Já na Reunião do Conselho Diretor do 
dia 15 de Janeiro de 2013, a 
Companheira Maria Marineide de Souza 
Filgueiras desistiu da Presidência e no 
dia seguinte se desligou do RCSP Leste. 

Para o dia 14 de Fevereiro de 2013 foi 
prevista a eleição do Companheiro Paulo 
Ferreira, para Presidente Indicado 
2013/14. Como ele não mais apareceu às 
reuniões do Clube, sua eleição foi adiada  

 

até que ele finalmente saiu do RCSP 
Leste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uma vez que o cronograma do Rotary 
Distrito 4430 e do RI exigiu uma solução 
rápida para ocupar o cargo de Presidente 
do RCSP Leste, o atual Presidente 
Klaus-Wilhelm Lege foi reeleito por 
unanimidade na 2ª Assembleia Geral 
Extraordinária (04.04.2013) com o 
Conselho Diretor eleito na 2ª Assembleia 
Geral Ordinária (08.11.2012). Os 
participantes da Assembleia estavam 
cientes que a eleição foi uma medida 
provisória com prazo até que se encontre 
um Companheiro para assumir a tarefa. 

Finalmente o atual 1º Vice-Presidente, 
Companheiro Domingos Damia, 
aquiesceu na sua indicação a Presidente 
do Clube 2013/14, embora sua idade 
avançada e problemas de saúde que o 
afligem, dispôs-se a tanto, graças ao seu 
acendrado espírito rotário, sendo eleito 
pela 3ª Assembleia Geral Extraordinária 
de (02.05.2010), ratificada pela 3ª 
Assembleia Geral Ordinária de 6 de 
Junho de 2013, juntamente com seu 
Conselho Diretor, com a qual ficou 
superada a provisoriedade da eleições 
anteriores. 
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Reuniões Festivas e Homenagens 

Foram realizadas as costumeiras 
Reuniões Festivas por ocasião da Visita 
Oficial do Governador, do Aniversário do 
Clube, do Dia das Mães e da 
Transmissão dos Cargos e Posse do 
novo Conselho Diretor. Foi oferecido 
também um Jantar Familiar de Natal. 

Durante a Festiva da Visita Oficial do 
Governador foram nomeados membros 
honorários e os Associados de longa 
data solenemente homenageados (a 
cada cinco anos: 5, 10, 15, etc.). Os 
membros honorários foram os EGDs dos 
últimos anos e o Ex-Presidente Luiz 
Carlos de Oliveira Ramos. 

 

 

 

 

 

 

Na Festiva do Dia das Mães, Margaret, 
esposa do Companheiro Antonio Carlos 
Pela, foi homenageada como a Mãe 
Símbolo conforme uma ordem 
estabelecida, segundo a qual as esposas 
dos Ex-Presidentes serão escolhidas 
pela sequência na ocupação da 
Presidência do RCSP Leste. 

 

 

 

 

 

 

Participação de Companheiros 

O número dos Companheiros rotarianos 
que queiram participar nos trabalhos 
necessários e que estão também em 
condições para realizar as tarefas é 
extremamente baixo. 

O Presidente da Gestão 2012/13 com 
suas múltiplas funções na comunidade 
Brasil-Alemanha deu nestas 
circunstâncias o que pode. 

Note-se que alguns Companheiros 
atuantes preferem trabalhar sozinhos, 
para usar melhor suas capacidades em 
tempo e espaço limitados, enquanto 
outros têm dificuldades na delegação de 
tarefas num ambiente indiferente e ainda 
outros confundem crítica com motivação. 

Devido a limitações de tempo, a 
comunicação pessoal com a presença 
física de Companheiros hoje em dia não 
é tão necessária como antes. Nas 
circunstâncias atuais novas condições 
são lentamente aceitas, também por 
Companheiros com idade avançada, por 
exemplo a comunicação via Internet. 

A deficiência do transporte urbano por 
causa de congestionamentos faz a 
ausência do trabalho cada vez mais 
difícil, de modo que o modelo 
convencional do Rotary de participar pelo 
menos uma vez na semana de reuniões, 
necessita do repensamento para os 
centros urbanos de difícil acesso.  
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Novos Associados 

Para a Gestão 2012/13 foi prevista a 
angariação de novos Associados com o 
nível adequado para o Rotary, quer dizer 
excelentes profissionais em suas 
classificações. 

Para esta finalidade o RCSP Leste 
assumiria o custo do almoço de cada um 
dos convidados (Associados em 
potencial). 

Mesmo assim, na Gestão 2012/13 entrou 
somente Matheus Cherulli Alcântara 
Viana como novo Companheiro. 

Perdemos ao longo da Gestão sete 
Companheiros, sendo um por óbito, 
Maurice Costin, e cinco por 
desligamento: Bruna Renata Cantele, 
Paulo Ferreira, Maria Marineide de Souza 
Filgueiras, Argos Magno de Paula 
Gregório, Terezinha Ana Ghellar Melaré, 
Luiz Carlos de Oliveira Ramos (agora 
Associado Honorário). 

Nota-se que a redução dos associados, 
nos últimos anos, aconteceu também em 
muitos outros Rotary Clubs - RCs. A 
pressão exercida pela organização 
Rotary para coletivamente participar de 
eventos rotários e individualmente 
realizar projetos sociais é identificada 
como uma das razões para o declínio no 
número de associados.  

Transmitimos o nosso RCSP Leste ao 
Presidente da Gestão 2013/14 com os 
seguintes 33 Companheiros, sendo 20 
representativos e 13 facultativos: 

Matheus Cherulli Alcântara Viana, Giulio Garbini, Luis Eduardo Schoueri, Fernando Aurélio Zilveti, 

Arnaldo Colognese, Pedro Olavo Severini Filho, Daniel Esteves Seviéri, Archimedes Baccaro, 

Edson Machado Filgueiras, Rodrigo Damásio de Oliveira, Alfredo Cotait Neto, Antonio Carlos Pela, 

Paulo Chedid, Elmi Manoel Rinaldi, Klaus-Wilhelm Lege, Pedro Nunes de Abreu, Rinaldo Carlos 

Carneiro, Antonio Guimarães Moraes Júnior, Haroldo Rodolfo Zacharias, Leonardo Kersnovsky, 

Renaldo Pizzimenti, Orlando Júlio Gonçalves, Pedro Olavo Severini, Domingos Damia, Júlio Magri, 

Nicolaos Evangelos Simos, Fausto Amadeu Francisco Favale, Nelson Abbud João, Luiz Ugolini, 

Luciano Wertheim, Sebastião Barbosa de Almeida, Robert Schoueri, Clóvis César da Rocha,  

 

Relatório de Atividades 2012/13: 
Tesouraria 

Mensalidades 

Após vários anos do mesmo valor ou até 
de um valor menor que o anterior, a 2ª 
Assembleia Geral Extraordinária do dia 4 
de Abril de 2013 aumentou por 
unanimidade o valor da mensalidade 
para os Companheiros representativos a 
R$ 390,00. 

As mensalidades dos Associados com 
frequência facultativa foram fixadas em 
R$ 210,00. A diferença em relação ao 
valor dos Companheiros representativos 
refere-se a quatro almoços por mês no 
horário das Reuniões Ordinárias. Nas 
Reuniões Festivas, eventuais 
pagamentos adicionais serão os mesmos 
dos Companheiros com frequência 
regular. 

Foi decidido pela 9ª Reunião do 
Conselho Diretor (04.04.2013) que se 
use o boleto bancário para a cobrança 
das mensalidades, a partir do mês de 
Abril de 2013. 

 

Anúncios nas Capas do Boletim 

Uma vez que 
ainda estavam 
capas do ano 
passado dispo-
níveis para os 
Boletins, foi 
sugerido con-
tinuar - de con-
formidade com 
os objetivos 
ambientais - 
usando estas 
capas com os  
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anúncios existentes, também na nova 
Gestão 2012/13.  

Depois de entendimentos com os 
Companheiros, foi proposto pelo 
Conselho Diretor (3ª Reunião de 
30.08.2012) o pagamento da metade do 
valor dos anúncios do ano anterior, em 
forma de doação que infelizmente não se 
realizou por falta de adesão.  

 

Compras 

Apesar das Compras explicadas no 
capítulo "Secretaria - Material Eletro-
Eletrônico" foi comprado fora do material 
costumeiramente identificado como 
material de escritório somente um pódio 
de discursos para adequar o lugar das 
reuniões do RCSP Leste ao número dos 
Companheiros e outros participantes nos 
eventos, aos quais a tribuna do Salão 
Nobre do Edifício Rotary é grande 
demais. 

Os gastos 
com projetos 
sociais foram 
basicamente 
cobertos por 
Companheiros 
fora do 
orçamento do 
RCSP Leste. 
Somente a 
doação de 
Cestas 
Básicas para a 
ASFAR e de 
prêmios do 
Bingo no Chá 
da esposa do 
Governador 
foram pagas pelo Clube. 

 

Os orçamentos para as despesas nas 
Reuniões Festivas foram elaborados de 
conformidade com as respectivas 
reuniões anteriores para manter os 
gastos sob controle. 

 

Comitê de Adequação dos Custos  

Para adequar os custos do RCSP Leste 
ao tamanho atual do Quadro Associativo 
(1/3 dos cerca de 100 Companheiros 
anteriores) foram eleitos Companheiros 
para formar um Comitê, eleição esta 
realizada na 9ª Reunião do Conselho 
Diretor no dia 4 de Abril de 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Momentos de Reflexão 

Johann Wolfgang von Goethe 
(28.08.1749 - 22.03.1832):  

 

"Seja qual for o seu sonho, comece. 
Ousadia tem genialidade, poder e 
magia." 

"Genialidade é esforço." 

"O gênio, esse poder que deslumbra 
os olhos humanos, não é outra coisa 
senão a perseverança bem 
disfarçada." 

"A primeira e última coisa requerida do 
gênio é o amor à verdade."  

"Quando uma criatura humana 
desperta para um grande sonho e 
sobre ele lança toda a força de sua 
alma, todo o universo conspira a seu 
favor." 

"Gosto daquele que sonha o 
impossível." 

http://frases.netsaber.com.br/ver_frase.php?c=3780
http://frases.netsaber.com.br/ver_frase.php?c=3780
http://frases.netsaber.com.br/ver_frase.php?c=3780
http://frases.netsaber.com.br/ver_frase.php?c=3780
http://frases.netsaber.com.br/ver_frase.php?c=3801
http://frases.netsaber.com.br/ver_frase.php?c=3801
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Relatório de Atividades 2012/13: 
Secretaria 

Aparência moderna  

Como a primeira impressão, que o leitor 
tem de um texto, vem das letras, os 
convites foram concebidos na forma mais 
elegante para chegar ao nível de elite, 
que o Clube quer atingir. Em vez de 
"Monotype Corsiva" usam-se hoje as 
letras da escrita habitual do serviço 
diplomático "Palace Script MT". 

Palace Script MT: 

 escrita habitual do serviço diplomático 

(Monotype Corsiva) 

A escrita em letras maiúsculas também 
não se encaixa em um estilo elegante e 
dificulta a leitura:  

(PALACE SCRIPT MT). 

Distinções de significado/importância têm 
que ser identificadas por caracteres 
maiores (p.ex. títulos) ou em negrita, 
eventualmente sublinhadas ou em itálico: 

Palace Script MT 

Palace Script MT 

Palace Script MT 

Palace Script MT, 

 

mas nunca é assim: 

Palace Script MT, Palace Script MT,  
Palace Script MT, PALACE SCRIPT 

MT, PALACE SCRIPT MT 

 

 

Listas de Associados 

As informações do Quadro Associativo 
tiveram que ser revisadas 
cuidadosamente por causa de muitos 
erros do passado. 

Como a Lista de Associados estava 
ordenada pelo primeiro nome (da época 
em que o Brasil ainda era um país em 
desenvolvimento), foi montada uma lista 
em ordem alfabética de acordo com o 
sobrenome. Assim, todos os nomes do 
Quadro Associativo foram listados por 
ordem alfabética, tal como nas Listas 
Telefônicas.  

Assim, o RCSP Leste se adaptou as 
normas internacionais do chamado 
Primeiro Mundo. - Para aqueles que só 
conhecem o primeiro nome dos 
Companheiros do Rotary foi preparada a 
Lista de Associados por Prenomes (o 
apelido em negrito) de uma página, para 
fácil acesso ao sobrenome.  

Também foram preparadas listas de 
Associados por idade e por posse. 

Além disso, foi feita uma reclassificação 
na Lista dos Associados, de modo que as 
atividades profissionais estão agora no 
início. Assim, o nosso Rotary Club pode 
se mostrar, no futuro, mais elitista 
profissionalmente. 
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Revisão e Verificação do conteúdo 
dos armários da Secretaria 

Devido ao desinteresse dos 
Companheiros, os armários da Secretaria 
estavam bastante bagunçados no início 
da Gestão 2012/13. Documentos 
procurados dificilmente foram 
encontrados. Foi necessária uma revisão 
do conteúdo de todos os armários e a 
verificação da necessidade de guardar 
todo o material. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foram em seguida identificados os 
materiais históricos de alto valor para o 
Clube e separado o material sem 
necessidade de ser guardado na 
Secretaria, do qual os documentos de 
interesse dos Ex Presidentes foram 
entregues aos respectivos 
Companheiros, o material obsoleto 
eliminado. 

 

 

 

 

 

 

 

Os objetos nos armários e nas paredes, 
como as Taças, Estatuas e Troféus bem 
como os Retratos e Certificados foram 
fotografados e digitalizados, antes de 
serem entregues aos Ex-Presidentes, em 
cuja Gestão entraram na Secretaria. 
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Material Eletro-Eletrônico 

Na Gestão 2012/13 foi feita uma revisão 
do material elétrico e eletrônico da 
Secretaria do RCSP Leste: 

- Gravações: 

Foram juntadas gravações em fitas 
cassetes, disquetes, CDs etc. dos mais 
diversos lugares da Secretaria e 
ordenados em um único armário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Equipamentos eletrônicos (PC, disco 
rígido, máquina fotográfica etc.): 

Foi comprado um telefone móvel com 
Secretária Eletrônica e um disco rígido 
para o back-up do PC.  
 

Na 1ª Assembleia Geral Extraordinária foi 
aprovado pro unanimidade dos 
presentes, que se documente toda 
matéria por escrito em arquivo eletrônico, 
a partir de 2013. 

Para as fotos a câmara do Presidente foi 
usada nas Reuniões Ordinárias da 
Gestão 2012/13 bem como fotógrafos  

 

 

profissionais contratados nas Reuniões 
Festivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Site do RCSP Leste: 

A permanente atualização de Calendário 
de Eventos, Galeria de Presidentes, 
Plano de Atividades, Quadro Associativo 
e Associados Honorários foi pedida ao 
Filho do Companheiro Haroldo R. 
Zacharias através de seu Pai, bem como 
o armazenamento ilimitado e de longo 
prazo, também dos Boletins. 
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Ordem e Progresso 

Finalizando o Relatório de Atividades do 
Rotary Club de São Paulo Leste, Gestão 
2012/13, resta mencionar que devido ao 
empenho e a dedicação de alguns 
poucos Companheiros o RCSP Leste 
recebeu a maior honra que um Rotary 
Club pode ganhar na Gestão: Tanto a 
Menção Presidencial quanto a Menção 
Distrital 2012/13. Na Conferência Distrital 
(23 - 26 de Maio de 2013 em Águas de 
Lindóia) foram dadas ambas as Menções 
ao RCSP Leste por ter realizado um 
conjunto de atividades rotárias, 
estabelecidas no ano rotário 2012/13, 
atuando significativamente em sua 
comunidade, pelo fortalecimento de seu 
Clube e pela promoção da "Paz Através 
do Servir". O RCSP Leste recebeu 
também pela Representação Distrital do 
Rotaract um Troféu de agradecimento 
por sua contribuição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os Companheiros, suas esposas e os 
outros colaboradores mantiveram a 
ordem em uma situação extremamente 
difícil do RCSP Leste e conseguiram 
alcançar um progresso mesmo nas 
circunstâncias adversas. Portanto 
merecem os cordiais agradecimentos do 
Presidente da Gestão 2012/13: Muito 
Obrigado! Klaus-Wilhelm Lege 
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Participação em Eventos Rotários 

 

 

RI-Presidente Sakuji Tanaka, 21.02.2013      Gov. Ademil, 27.08.2012, no RCSP Brás 
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Secretaria 
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Este Boletim, bem como as edições anteriores, está disponível  
em nosso site: 

 

www.rotarybrasil.com.br 
 

Prestigie nosso site, habituando-se a visitá-lo frequentemente. 


