Biografia do Governador Distrital 2017-18
JOSÉ CARLOS FRANCISCO
Natural de São Manuel / SP
Nascido em 02 de agosto de 1953
Filho de João Francisco e Aparecida Boatto Francisco. Reside em
Sorocaba desde 1999. Casado há 36 anos com Eliane Maria Santarém
Francisco, tendo 3 filhos: José Carlos (rotariano), nora Giovanna, Natália,
genro Júnior e Carlos Eduardo, nora Mayra e 6 netos, Isabela, Beatriz,
Gabriela, Maria Eduarda, Pedro e Bernardo.

VIDA PROFSSIONAL
Começou trabalhando aos 11 anos na lavoura de café e cana de açúcar. Aos 12 foi servente de pedreiro em uma
construtora e aos 13 foi trabalhar na empresa Arthur Bronzatto e Cia Ltda, atacadista e armazém permanecendo até os 19
anos, acumulando a função com o serviço militar por um ano.
Aos 19 anos ingressou no Banco Brasileiro de Descontos S/A (BRADESCO) em São Manuel (SP) como artífice, passando
ainda ao longo dos anos pelas funções de contínuo, escriturário, caixa executivo, supervisor de caixa, subchefe de serviço,
chefe de serviço, operador de mercado de capitais, subgerente de mercado de capitais. Com 28 anos foi transferido para
Barra Bonita (SP) onde permaneceu 2 anos como sub gerente , aos 30 anos foi para Tabatinga (SP) como Gerente Geral,
cargo ocupado nos anos seguintes em Candido Mota (SP) por 2 anos, Barra Bonita (SP)por 4 anos, Catanduva (SP) por 4
anos, Araçatuba (SP)por 4 anos e Sorocaba (SP) por 2 anos, agencia na qual se aposentou. Tornou-se então empresário do
segmento financeiro, fundando com sua esposa em 2001 a empresa JCF Factoring Fomento Comercial Ltda., empresa que
dirige atualmente.
Ocupa o cargo à 8 anos de Diretor de Relações com o Mercado no Sindicato das Sociedades de Fomento Mercantil
Factoring do Estado de São Paulo (SINFAC/SP).
VIDA ROTÁRIA
Ingressou no Rotary Club de Sorocaba Norte em 12/08/2009, tendo como padrinho o companheiro Francisco Carlos
Sanches.
Ocupou diversos cargos no clube, dentre eles tesoureiro, presidente da Comissão de DQA, Presidente do Clube no ano
rotário 2012/2013, além de participar diversas Assembleias, Seminários e Institutos. Foi presidente da AROS – Associação
de Rotarianos de Sorocaba no ano rotário 2013-2014.
Participou da Convenção de São Paulo em 2015.
Nesse mesmo ano foi indicado para Governador do Distrito 2017/18, tendo participado do treinamento para
Governadores Indicados na cidade do Rio de Janeiro.
Foi eleito Governador Distrital na Convenção de Seul em 2016.
Em Recife participou em 2016 do treinamento de Governadores Eleitos.
No mês de janeiro de 2017 esteve em San Diego, Califórnia para a Assembleia de Treinamento de governadores eleitos do
mundo todo.

