Alziro Kühne de Oliveira (Zilinho)

Nasceu em São Pedro do Turvo, em 16 de Dezembro de 1952, filho de
Alziro Cândido de Oliveira e Neide Kühne de Oliveira. É casado com
Maristela Baptistuci Kühne de Oliveira, também associada do Rotary Club
de Santa Cruz do Rio Pardo e Governadora Assistente 2016/17 e o casal
tem dois filhos, Rodrigo e Vinicius. Alziro cursou o primeiro e segundo
graus no Instituto de Educação Leônidas do Amaral Vieira e formou-se
Técnico em Contabilidade na Escola Técnica de Comércio XX de Janeiro,
no ano de 1972 e seu primeiro emprego foi na Esmeralda Ind. Comércio de Óleos Vegetais
Ltda, onde ficou um ano como Auxiliar de Escritório. Mudou-se para São Paulo em 1973, onde
se formou Bacharel de Ciências Contábeis pela

FMU - Faculdades Metropolitanas Unidas,

em 1981. Alziro foi funcionário da Rhodia SA, por 10 anos e passou por todos os cargos do
Departamento Pessoal e sendo depois promovido a Auditor do Departamento Jurídico daquela
empresa. Voltando a Santa Cruz em 1983, Alziro foi proprietário de uma empresa
distribuidora de pães e doces por 2 anos. Após a venda da empresa, foi admitido na Máquinas
Suzuki SA como Gerente Administrativo por 1 ano. Trabalhou ainda no Baneser como Técnico
Contábil e na Cerealista Rosalito Ltda como Contador por 10 anos. Em 2001 foi admitido como
Gerente Administrativo do PATE 43, do SEST-SENAT, onde ficou até 2006, quando se
aposentou. A par dessas atividades, Alziro foi professor de Contabilidade na Escola Técnica
de Comércio XX de Janeiro, em Santa Cruz. Ele frequentou vários cursos extracurriculares
relacionados com sua carreira.
Atividades Rotárias.
Alziro ingressou no Rotary Club de Santa Cruz do Rio Pardo em agosto de
2001 e, em julho de 2002, afastou-se por necessidades do trabalho, mas foi admitido logo
após como associado honorário, continuando a frequentar as reuniões sempre que possível.
Retornou em 2011 e em 2012/13 assumiu a presidência do clube. Tornou a assumir a
presidência em 2016/2017 sendo reeleito para 2017/2018. No ano rotário 2013/14 foi
Presidente da Comissão de Projetos e Prestação de Serviços, em 2014/2015, foi 2º
Secretário e, em 2015/16, ocupou o cargo de Vice-presidente.
Alziro sempre se destacou pela liderança exercida e pelo entusiasmo pelas
causas rotárias, principalmente pelos programas da Fundação Rotária, pelo apoio ao Programa
de Intercâmbio de Jovens e pelas ações em prol da comunidade santa-cruzense.

