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Homenagear o Rotary de São Miguel justifica-se por ser instituição que presta 

relevantes serviços sociais à cidade de São Paulo. São incontáveis as razões para 
homenagear o trabalho extraordinário desenvolvido pelo Rotary de São Miguel. Seus 
programas têm como base, dar oportunidades e ajudar a formar cidadãos, dando assistência 
as carências da comunidade. Os projetos são para criar soluções nas áreas de promoção 
humana, educação, saúde e cultura. 

No ano de 1965, São Miguel Paulista vivia sua década de ouro. A força da Companhia 
Nitro Química e seus milhares de funcionários movimentavam a vida econômica, social e 
cultural do bairro. Tempos de difíceis comunicações e deslocamentos, os trinta quilômetros que 
separavam os são-miguelenses do centro da cidade pareciam uma distância intransponível. 
Entretanto, isso não diminuía seu ímpeto de desenvolvimento nem sua autoestima. 

Foi neste ambiente que alguns empresários e profissionais liberais do bairro, 
estimulados e orientados por membros do Rotary Club de São Paulo - Penha começaram as 
reuniões para fundação de um novo Rotary Club. 

Durante todo o segundo semestre de 1965, sucederam-se as reuniões preparatórias, a 
arregimentação e o treinamento dos novos rotarianos. Finalmente no dia 04 de Dezembro de 
1965, em solenidade nos salões do Clube de Regatas Nitro Química, tomaram posse os 29 
pioneiros e sua primeira diretoria, tendo como presidente, o Sr. Francisco de Assis Góes. 

No dia 10 de Janeiro de 1966, o novo clube foi formalmente admitido em Rotary 
International, recebendo a sua Carta Constitutiva, certidão de nascimento do Rotary Club de 
São Paulo - São Miguel Paulista. 

A partir dali a história do Rotary de São Miguel começa a fundir-se com a história do 
bairro de São Miguel. Sucederam-se as realizações, as campanhas beneficentes, o 
engajamento nas atividades comunitárias, ilustrados pela fundação da Associação de Famílias 
de Rotarianos de São Miguel, onde as esposas de rotarianos assumem, de maneira 
incansável, o trabalho de assistência às carências de nossa comunidade. 

Desde sempre, o Rotary de São Miguel esteve sintonizado com as demandas de nossa 
sociedade. Em seus primeiros tempos o Rotary de São Miguel engajou-se, de maneira 
brilhante, em atividades culturais e cívicas, com a realização de exposições, mostras, festivais 
de teatro, concertos e organização dos primeiros desfiles de aniversário do bairro de São 
Miguel. Sem, porém, descuidar, em momento algum, do atendimento aos mais necessitados ou 
ainda, daqueles castigados pelas calamidades da Natureza, do que é exemplo o trabalho de 
reconstrução de casas no Jardim São Vicente, atingido por uma catastrófica enchente no ano 
de 1967. 

Com o decorrer do tempo, aumentam as carências básicas dos menos afortunados, e o 
Rotary de São Miguel volta seus esforços para campanhas de alimentação, de educação, de 
formação profissional, de amparo á criança e idosos e campanhas de saúde. Simultaneamente, 
fizeram parte na Campanha Pólio Plus do Rotary International, que em trinta anos reduziu em 
mais de 99,9% os casos de poliomielite no mundo. 
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