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MENSAGEM DO GOVERNADOR

Meus Companheiros e Compa-
nheiras,

Quando falamos em conscien-
tização, geralmente nos vem à 
mente a ideia de mudanças no 
comportamento, quer seja em 
nós ou noutras pessoas. Se 
fizermos uma análise na essên-
cia da palavra poderemos cons-
tatar que a mudança sugerida
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precisa ter origem em uma 
voluntariamente, como uma necessidade ou um objetivo para 
nossas futuras ações. Antes de pensar na sua possível aplicação 
em Rotary, preciso dizer o que tenho percebido no nosso dia a dia 
como Governador. 

Alguns companheiros pensam que estando afiliado a um Rotary 
Club e cumprindo as suas obrigações de frequência e pagamento, 
estão atendendo plenamente aos anseios da nossa organização.  
Se eles estão corretos nestes aspectos, falta-lhes ainda atender a 
parte filosófica e comportamental, ditada pelos lemas rotários 
“Dar De Si Antes de Pensar em Si” e “Conheça a Si Mesmo para 
Envolver a Humanidade”. 

Durante esta nossa jornada na governadoria, eu e a Fátima, 
movidos por uma necessidade existente no Distrito, procuramos 
motivar e conscientizar nossos companheiros e clubes, recebendo 
deles o apoio e a cooperação necessários para enfrentar e vencer 
os  desafios. Nossos rotarianos criaram em si uma Consciência 
Rotária, assumindo que era preciso se unir e trabalhar para 
alcançar o objetivo e cada ação implantada, serviu não só para 
engrandecer o nosso Rotary, mas também para criar entre nós um 
grande laço de companheirismo e amizade. Para a nossa alegria 
os clubes cresceram e o Distrito está mais forte, o que nos trouxe 
também um novo desafio, contido na pergunta: 

O que devemos fazer para manter este progresso e os 
companheiros no nosso Quadro Associativo? Para os rotarianos a 
resposta é simples e parece estar contida nas palavras 
Crescimento e Retenção. 

Digo, porém que devemos refletir e investir na Conscientização 
Rotária, que deve ser usada como uma ferramenta importante no 
processo de formação e sedimentação dos verdadeiros 
conhecimentos, objetivos e ideais do Rotary. Ela deve ser para os 
rotarianos e seus clubes o alicerce dos ensinamentos, visando 
promover voluntariamente a formação e a mudança no 
comportamento daqueles que necessitam mudar, para tornar a 
nossa Organização mais moderna, mais atuante e mais dinâmica. 

 E o que fazer para conseguir isto? 

motivação externa e ser aceita, 

Respondo dizendo que cada um deve promover, 
primeiramente em si próprio e depois nos outros, 
as mudanças que venham torná-los cidadãos 
mais completos, que representem na sociedade a 
verdadeira imagem da ética, da compreensão, do 
companheirismo, da responsabilidade, do amor e 
da solidariedade junto à humanidade.

Juntos construiremos um DISTRITO MUITO MAIOR 
E MAIS FORTE!

Um caloroso abraço.

Carlos Augusto Pimenta
Governador

ANIVERSARIANTES

FEVEREIRO
01 - Iolanda - Esposa Mauri Manoel Cabral
02 - Priscila - Esposa Paulo Roberto Smanioto Filho
04 - Darcisio Brum 
06 - Amélia - Esposa Lauro Rita da Silva
       Saionara - Esposa Tito Livio de Assis Goes
07 - Valdirene Bortoloto Milanesi
08 - Celso Luiz Lemos
09 - Vilson Domingos da Silva
12 - Arlene - Esposa João Alberto Vargas
        Genovencio Mattos Neto
13 - Luiz Carlos da Veiga Paes
15 - Helio Freitas
16 - Alvaro Camargo Filho
18 - Jurema - Esposa Remaclo Fisher
20 - Rita - Esposa Elvio Juarez Peruchi
        Jeovana - Esposa Fabio Otto Pfutzenreuter
22 - Gilberto Giacomini
23 - Marcia - Esposa Carlos Eduardo Cargnin
        Brigite - Esposa Max Paul Junior
25 - Bento José dos Santos
27 - Cintia - Esposa Rafael Rosino dos Santos
28 - Andrea - Esposa Gil Felix Madalena
       Julia Gabriela Effting da Silva
       Gustavo Teixeira Barzan

DÓLAR ROTÁRIO | FEVEREIRO - R$ 1,76



OTTOKAR ESCREVE

Distr i to 4651 | Ano Rotár io 2011 - 201202

“TEMPO DE PARAR PARA PENSAR”

Com promessas de uma vida reno-

vada aí está o Ano Novo. 

É hora de parar, e de fazer uma 

retrospectiva,  de avaliar o desem-

penho pessoal, principalmente com 

relação ao maior patrimônio que 

alguém pode possuir.

É preciso repetir os acertos, corrigir as falhas, pedir perdão 

pelas tantas ausências reclamadas e compreender o quanto, e 

por quê, você é  tão solicitado em seu lar.

Não se deixe ser arrastado pela correria do mundo apressado, 

procure encontrar tempo para estar junto dos seus.  Um dia, um 

mês, um ano, tudo passa tão rápido que logo o inverno do tempo 

o envolverá, sem que você  tenha vivido em plenitude a 

primavera da vida, onde desabrocham e se desenvolvem seus 

filhos. Acompanhe o desenvolvimento de seus netos – seja para 

eles o avô querido, que os ensina a pescar...

É preciso parar para afiar o machado, para renovar as forças, 

para  dar uma trégua a si mesmo, portanto, tire férias do mundo 

e viaje pelos cômodos da tua casa, do seu quintal, do seu  jardim, 

redescubra o encanto dos filhos e a doçura da esposa, revigore 

os sonhos em comum. 

Decrete, rotineiramente, alguns instantes de paz, reanime o 

coração e encha de alegrias os que o rodeiam; sente no banco da 

praça, ande descalço na grama, empine uma pipa com os seus 

filhos, e desfrute meia hora diária de silêncio, de mãos dadas, 

admirando o sol poente, as estrelas, as nuvens, o arco-íris...

O trabalho é sem dúvida necessário e ele existe em função da 

assistência material da família, mas a família é a razão da tua 

existência, o trabalho deve ser um meio, jamais um fim.

Na condição de Rotariano você tem o compromisso de estar 

atento aos reclamos que RI e a Fundação Rotária nos fazem: 

“...freqüência – companheirismo – ação...”

Exercite-se na arte de ser feliz, cultive cada gota de felicidade 

que existe em cada olhar daqueles que esperam, e que confiam 

em você.

O autor é o EGD 4651 – 1998-99 -  Ottokar A Hagemann, 1º. 

Governador do Distrito.

No Rotary, já temos nossos lemas, mas se não tivéssemos, eu 
sugeriria esses dizeres: A força do empenho conjunto, como 
escreveu Paul Harris, não conhece limites. Quando 
trabalhamos juntos, o impossível se torna possível.

Pensei nisso quando há poucos meses, li um artigo no New 
England Journal of Medicine, o maior jornal de medicina dos 
Estados Unidos, entitulado “O Fim do Jogo para a Pólio”. O 
artigo trazia uma estratégia para uma era pós-pólio, inclusive a 
gestão de riscos após a erradicação da doença.

Há trinta anos, tal artigo não poderia ter sido publicado, mas 
hoje ele é testamento do poder de dedicação, persistência e 
empenho conjunto. O impossível, sem dúvida, se tornou 
possível. Um mundo livre da pólio, que um dia era um sonho, 
em breve será realidade.

Amigos, estamos prestes a ver o fim dessa doença, e temos que 
estar preparados para isso, com um Rotary forte, repleto de 
entusiasmo e confiança, com visão audaz e ambições claras. É 
hora de nos prepararmos e analisarmos honestamente nossos 
clubes. Nossos projetos são importantes, sustentáveis e 
relevantes? Nossas reuniões são produtivas e agradáveis? 
Nossos clubes estão abertos a novos associados, e os nossos 
horários e eventos são convidativos aos mais jovens? E depois 
que alguém se torna rotariano, nós lhe damos as devidas boas 
vindas e o engajamos o suficiente? Nós fazemos com que os 
novos rotarianos rapidamente se sintam parte da Família 
Rotária?

Os números nos mostram que embora muitos se juntem ao 
Rotary todos os anos em todos os lugares, muitos deixam 
nossa organização. O que os fizeram sair? Que expectativas não 
atendemos? Podemos fazer mais e melhor?

Agora é hora de focar nossas energias nos clubes, e na forma 
em que as pessoas os vêem. É hora de mostrar a nossas 
comunidades que o Rotary de hoje não é o Rotary de 
antigamente. O Rotary é uma forma das pessoas se 
conectarem, fazerem e serem mais; é uma forma de 
transformarmos nosso idealismo e nossa visão em realidade.

Kalyan Banerjee
Presidente - Rotary International.

MENSAGEM DO PRESIDENTE DE RI

Queridos irmãos e irmãs no Rotary

No Cemitério Nacional em 
Wa s h i n g t o n ,  D . C . ,  h á  u m  
memorial aos Seabees, que eram 
conhecidos como a Força de 
Construção Naval dos Estados 
Unidos. Naquele local, lê-se: 
“Com boa vontade nos corações e 
habilidade nas mãos, o que é difícil 
fazemos na hora, o impossível leva 
um pouco mais de tempo”.
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1º SEMANA DE FEVEREIRO

FEVEREIRO – MÊS DA COMPREENSÃO 

MUNDIAL - Colaborar para o avanço da 

compreensão mundial é um dos mais 

importantes aspectos dos serviços do 

Rotary International. Como membros de 

uma organização mundial, rotarianos 

INSTRUÇÕES ROTÁRIAS - EGD DARIO MACIEL

encontram-se em posição privilegiada de poder disseminar 

boa-vontade em seu país e fora dele. Como já dizia Paul Harris, 

fundador do Rotary International: “Para promover a 

compreensão mundial, precisamos conscientizar grande 

número de pessoas – rotarianos e não-rotarianos – e esta 

tarefa não pode ser realizada individualmente”. E, para 

comemorar o mês da compreensão mundial nada melhor do 

que criar consciência sobre a história do Rotary, divulgando 

seus trabalhos.

Compartilhando os sucessos do seu clube, estará contribuindo 

para que a imagem do Rotary seja respeitada e reconhecida 

pela comunidade. Além disso, para assegurar a existência de 

futuras gerações de rotarianos, o trabalho de promoção do 

Rotary deve ser realizado também entre os jovens.

O que deve ser levada em consideração é que, ao informar o 

público sobre um determinado projeto, os responsáveis pela 

imagem pública nos clubes devem sempre incluir informações 

básicas sobre o Rotary, como um resumo das suas atividades, 

filosofia e quadro social, além de dar destaque à roda rotá-ria, 

símbolo mais reconhecido da organização.

No dia 23 de Fevereiro, aniversário do Rotary, comemora-se 

também o dia da Paz e Compreensão Mundial. Todos os Clubes 

são incentivados a planejar eventos para marcar o aniversário 

de 107 anos do Rotary. Nessa ocasião, todos os clubes devem 

prestar reconhecimento e dar destaque ao trabalho do Rotary 

em prol da compreensão, da amizade e da paz internacional.

No último ano, clubes e distritos fizeram um grande esforço 

para reconhecer e homenagear os trabalhos do Rotary e 

divulgar amplamente a mensagem "Elimine a Pólio Agora". 

Embora 23 de Fevereiro seja o aniversário oficial do Rotary, 

qualquer dia pode ser eleito como o dia do Rotary em sua 

comunidade.

2º SEMANA DE FEVEREIRO

ESCOLHA DOS DIRETORES E DIRIGENTES DE CLUBE - O 

processo de seleção dos membros do Conselho Diretor e dos 

dirigentes do clube está especificado no Regimento Interno. 

Em beneficio do próprio clube recomenda-se rodízio das 

funções, tanto para os membros do Conselho Diretor e presi-

dentes de comissão quanto para as funções de presidente e 

secretário do clube.

Os dirigentes de clube não devem exercer a mesma função por 

dois anos consecutivos, entretanto, pode haver circunstâncias 

em que seja vantajoso para o clube eleger um dirigente para 

um segundo ano consecutivo ou reeleger um ex-dirigente.

3º SEMANA DE FEVEREIRO

ASSOCIADO HONORÁRIO - O procedimento para concessão do 

título de associado honorário en-contra-se na seção 6 do artigo 

7 dos Estatutos Prescritos para o Rotary Club.

Os clubes devem eleger como associados honorários 

exclusivamente pessoas que prestaram serviços humanitários 

consoantes aos ideais do Rotary, ou que tenham regularmente 

apoiado sua causa. O título de associado honorário é a mais alta 

distinção que um Rotary Club pode conceder, e deverá ser 

conferido somente em casos excepcionais. (Cód. Norm. Rotary 

5.010.)

Associados honorários são isentos do pagamento da jóia de 

admissão e das cotas, não tem direito a voto e não podem deter 

nenhum cargo administrativo ou classificação no clube, 

entretanto, tem o di-reito de comparecer a todas as reuniões do 

clube e usufruir das demais prerrogativas inerentes a asso-

ciação ao clube.

Associados honorários não tem qualquer beneficio ou direito 

em outros clubes, exceto o direito de visita-los sem 

necessidade de convite da parte de rotarianos.

É permitido deter o título de associado honorário em mais de 

um clube. No entanto, nenhum rotariano poderá ser associado 

representativo e honorário no mesmo clube. Entretanto, é 

possível ser associado representativo em um clube e honorário 

em outro.

4º  SEMANA DE FEVEREIRO

NÚCLEOS ROTARY DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO – 

NRDC - Os Núcleos Rotary de Desenvolvimento Comunitário 

(NRDC) são grupos de não-rotarianos que compartilham o 
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compromisso de prestação de serviços do Rotary. Sob a direção 

de um Rotary Club patrocinador, membros dos núcleos aplicam 

seus conhecimentos e aptidões para melhorar a qualidade de 

vida das comunidades.

As metas para os Núcleos Rotary de Desenvolvimento 

Comunitário são:

1) Incentivar as pessoas a assumir a responsabilidade pela 

melhoria de sua comunidade, bairro ou cidade;

2) Reconhecer o valor e a dignidade de todas as ocupações 

úteis;

3) Promover atividades de auto-ajuda e trabalho coletivo para 

melhorar a qualidade de vida;

4) Incentivar o desenvolvimento do potencial humano em sua 

plenitude, dentro do contexto da cultura e da comunidade local.

Cada núcleo congrega adultos de caráter ilibado e com 

potencial de atuar como líderes. A associação aos núcleos está 

aberta a pessoas de ambos os sexos que residam, trabalhem 

ou estudem em comunidades onde os núcleos estejam 

localizados, ou próximo a elas.

Os núcleos só podem ser formados em país ou região 

geográfica onde existam Rotary Clubs, devendo ser 

estabelecidos com o endosso do governador e com a 

autorização e o reconhecimento do RI, sendo organizados, 

patrocinados e orientados por um ou mais Rotary Clubs. Para 

continuar a existir, dependem do patrocínio ininterrupto do 

Rotary Club e do contínuo reconhecimento do RI.

EDITAL PARA ELEIÇÃO DO GOVERNA-

DOR(A), ANO ROTÁRIO 2014 - 2015.
O Governador do Distrito 4651 de Rotary International, CARLOS 

AUGUSTO PIMENTA, no uso de suas atribuições e em 

cumprimento aos dispositivos constantes do artigo 13 do 

Regimento Interno de Rotary International, torna público que, 

entre os dias 01 de fevereiro e 21 de março de 2012, encontram-

se abertas as inscrições para o Processo de seleção ao cargo 

de Governador do Distrito 4651, o ano rotário 2014-2015.

Para se candidatar o rotariano(a) deve atender as seguintes 

exigências:

GIRO MENSAL

1.Ser sócio de um Rotary Club e estar em pleno gozo dos seus 

direitos; 

2.Ter exercido o cargo de Presidente de um Rotary Club, 

durante um mandato completo; 

3.Demonstrar disposição e capacidade física. (Seção 15.070.4 

do artigo 13 do Regimento Interno de Rotary International); 

4. Submeter ao Rotary InternationaI, por intermédio do 

Secretário geral, uma declaração assinada, atestando 

competência para o cargo. (Seção 15.070.5 do artigo 13 do 

Regimento Interno de Rotary International); 

5. Na data de sua posse como Governador, deverá ter sido 

associado de um ou mais clubes, por um período mínimo de 

sete (7) anos.  ( Seção 15.080 do artigo 13 do Regimento Interno 

de Rotary International). 

Para indicar um candidato, o Rotary Club deve atender as 

seguintes exigências:

1. Estar em plena atividade e cumprindo suas obrigações 

rotárias, além de não ter qualquer  pendência financeira com o 

Rotary International, com o Distrito 4651 e com a Fundação 

Rotária; e

2. Ter registrado no seu Quadro Associativo, no mínimo vinte 

com-panheiros.

O Rotary Club que indicar candidato deverá:

Encaminhar a indicação ao Governador do Distrito até o dia 21 

de março de 2012, devendo a correspondência ser postada por 

sedex, para o destinatário abaixo: 

Carlos Augusto Pimenta  - Rua Engenheiro João da Rocha 

Mello,  101, Cabeçudas, Itajaí - SC - CEP  88.306-525

A indicação deverá conter os seguintes documentos:

1. Carta de encaminhamento assinada pelo Presidente e 

Secretário do clube;
       
2. Cópia da Ata da reunião do clube que indicou o candidato(a), 

atestando inclusive que ele(a) pertence ao seu Quadro 

Associativo; 

3. Trinta cópias do currículo do candidato(a); e

4. Duas fotos do candidato(a), de frente, no tamanho 5x7, tipo 

passaporte.

Itajaí, Santa Catarina, em 01 de fevereiro de 2012.

Carlos Augusto Pimenta - Governador
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DISPONÍVEL RELATÓRIO SEMESTRAL
Prezados Presidentes de Clubes,

Informamos que a Sede Mundial do Rotary International 
disponibilizou no Portal um módulo onde é possível obter o 
Relatório Semestral de Janeiro de 2012 de cada um dos clubes 
do distrito.
 
Para emitir o relatório semestral do seu clube basta seguir a 
sequência abaixo: 

1.  Acesse o Portal de RI:
 https://www.rotary.org/pt/selfservice/Pages/login.aspx

2.  Inserir o endereço de e-mail

3.  Inserir a senha cadastrada

4.  Clicar em login

5.  Selecionar na barra de opções "Ver relatórios semestrais 
atuais”

6. Selecione “SAR Invoice” (relatório semestral) do clube 
pesquisado para visualizar o arquivo PDF, salvá-lo ou imprimi-
lo.
 
Ressaltamos que o RI já encaminhou para todos os secretários 
de clubes o Relatório Semestral de janeiro de 2012, porém 
caso seja necessário os dirigentes de clubes poderão obter 
uma segunda via através do Portal de RI, desde que estejam 
devidamente cadastrados no sistema e os dados do clube 
estejam atualizados na base de dados de Rotary International. 
 
Alternativamente, uma segunda via do Relatório Semestral 
também poderá ser solicitada através do e-mail: 
data@rotary.org, bastando que para isso o clube identifique-se 
corretamente com seu nome, distrito e número de 
identificação.
 
Quaisquer dúvidas com relação a este assunto, não hesite em 

fazer contato com a Secretaria do Distrito ou com o Escritório 

do RI em São Paulo. 
 
Cordialmente,

Carlos Augusto Pimenta
Governador

ROTARY CLUBS SUPERAM DESAFIO DE 
ARRECADAR US$200 MILHÕES
O Rotary International superou o desafio lançado pela 

Fundação Bill e Melinda Gates, que era arrecadar US$200 

milhões em prol da erradicação da pólio, e até 17 de janeiro 

arrecadou US$202,6 milhões.

“Comemoramos a quantia arrecadada, mas isso não significa 

que vamos parar de levantar fundos ou conscientizar o mundo 

sobre a importância de se erradicar a pólio”, afirmou o curador 
da Fundação Rotária, John Germ, durante a conferência anual 
de líderes rotários. “Não podemos cessar até que o mundo 
inteiro esteja certificado como livre da pólio.” 

O desafio foi alcançado em resposta a uma doação de US$355 
milhões da Fundação Bill e Melinda Gates, e todos os fundos 
arrecadados têm sido direcionados a atividades de imunização 
antipólio em países onde essa terrível doença continua a deixar 
muitas crianças com paralisia. 

“Em reconhecimento ao grande trabalho do Rotary, e a fim de 
inspirar os rotarianos no futuro, a fundação se compromete a 
doar mais US$50 milhões, estendendo nossa parceria”, 
anunciou Jeff Raikes, CEO da Fundação Gates, em seu 
discurso durante a Assembleia Internacional do RI. “O Rotary 
começou a primeira batalha contra a pólio, e continua a liderar 
iniciativas de arrecadação de fundos do setor privado, engajar 
os envolvidos no trabalho de erradicação, e a manter a pólio 
como prioridade na agenda dos principais tomadores de 
decisões.”  

A nova doação de US$50 milhões da Fundação Gates não é um 
novo desafio de equiparação.  

Desde 1988, a incidência de pólio caiu em mais de 99%, de 
cerca de 350.000 casos anuais para menos de 650 casos 
registrados em 2011. O vírus selvagem da poliomielite 
permanece endêmico em apenas quatro países: Afeganistão, 
Índia, Nigéria e Paquistão. No entanto, dia 13 de janeiro 
completou um ano desde o último caso registrado na Índia, um 
passo importante para que o país seja removido da lista de 
endêmicos.

Outros países ainda continuam em risco de casos de pólio 
importados de regiões endêmicas. Em 2011, na África, o Chade 
e a República Democrática do Congo sofreram surtos 
alarmantes, e houve também casos isolados de pólio na China, 
que estava livre da doença há uma década, o que foi atribuído a 
importação do vírus do Paquistão.

Os rotarianos não foram os únicos que doaram em prol do 
desafio, eles engajaram suas comunidades em uma série de 
projetos de arrecadação de fundos, como um desfile de modas 
na Califórnia, mostra de um filme na Nova Zelândia e Austrália, 
e uma escalada ao Kilimanjaro, Tanzânia, que arrecadaram 
US$52.000, US$54.000 e US$38.000, respectivamente. Muitos 
eventos foram realizados por volta de 24 de outubro, Dia 
Nacional de Combate à Pólio. 

Até então, os associados de Rotary Clubs no mundo todo já 

contribuíram mais de US$1 bilhão em prol da erradicação da 

poliomielite, uma causa levantada pelo Rotary em 1985. Em 

1988, a Organização Mundial da Saúde, o Unicef, e o Centro 



Norte-Americano de Controle e Prevenção de Doenças se 

aliaram ao Rotary na Iniciativa Global de Erradicação da Pólio. 

Recentemente, a Fundação Gates se tornou um forte parceiro, 

doando US$100 milhões ao Rotary em novembro de 2007, e 

aumentando a quantia para US$355 milhões em 2009. O Rotary 

concordou em arrecadar US$200 milhões em equiparação até 

30 de junho de 2012. 

Levar a vacina oral antipólio a crianças até as áreas ainda mais 

afetadas pela doença é um trabalho árduo e intensivo, devido a 

uma série de desafios, como pobre infraestrutura local, 

isolamentos geográficos, conflitos armados e mal-entendidos 

sobre a campanha de erradicação.

CLUBES, colaborem com a Carta Mensal. Enviem suas 
notícias para o e-mail: cartamensal4651@gmail.com!
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OUTRAS VISITAS

COM O PÉ NA ESTRADA!

No último dia 27 de janeiro, participando de uma cerimônia a 

bordo do Navio "Almirante Sabóia " pertencente à Marinha de 

Guerra do Brasil, o Governador do Distrito 4651, Carlos 

Augusto Pimenta, esteve com o Governador do Estado de Santa 

Catarina, João Raimundo Colombo.
 
Em animada conversa foram tratados vários assuntos, 

inclusive sobre as  atuações do Rotary no nosso Estado.
 
Na ocasião foi feito o convite ao Governador Raimundo 

Colombo para participar da XIV Conferência do Distrito  4651, a 

ser realizada em maio deste ano na cidade de Itajaí, que se 

comprometeu em prestigiar nossa Conferência.

EMPRESAS PARCEIRAS
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