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MENSAGEM DO GOVERNADOR

Juntos construiremos um DISTRITO MUITO MAIOR
E MAIS FORTE!

Meus Companheiros e Companheiras,
Há alguns dias recebi um
telefonema do Curador da
Fundação Rotária, companheiro
Antonio Hallage, solicitando o
apoio do nosso Distrito para
viabilizar um grande projeto em
parceria com os quatro Distritos
do Estado do Paraná, a Fundação
Rotária e a Companhia de Saneamento do Paraná, (SANEPAR).
Inicialmente ficamos pensando qual seria a nossa contribuição
nesse projeto, mas como se tratava de uma solicitação do Curador
Antonio Hallage, confirmamos o nosso apoio e agendamos a
nossa viagem.
No dia 01 de março de 2012 eu, a Fátima e o Governador Eleito do
Distrito 4651, companheiro Nilson Algarves, fomos para Curitiba a
fim de conhecermos os detalhes do projeto e qual seria nossa
participação. Na tarde deste mesmo dia, participamos de uma
reunião na sede da SANEPAR, onde estiveram presentes, entre
outras pessoas, os Governadores dos Distritos 4630, 4640, 4710 e
4730 do Estado do Paraná, o Governador e o Governador Eleito do
Distrito 4651 de Santa Catarina, o Curador da Fundação Rotária
ANTONIO HALLAGE, o Secretário Geral de Rotary International,
JOHN EWKO e o Presidente da Companhia de Saneamento do
Paraná, (SANEPAR).
Na ocasião foi apresentado o projeto denominado “Nosso Iguaçu
vivo”, cujo objetivo principal é promover a revitalização do rio
Iguaçu e, após os esclarecimentos e debates, foi marcada para a
noite a assinatura de um protocolo de intenções entre as partes
envolvidas.
E por que foi necessária a nossa participação? Porque o projeto só
poderia ser aceito pela Fundação Rotária se entre os participantes
houvesse um Distrito que fosse Piloto no Plano Visão de Futuro,
sem o qual o projeto não poderia ser viabilizado.

Um caloroso abraço.
Carlos Augusto Pimenta
Governador

DÓLAR ROTÁRIO | MARÇO - R$ 1,76

ANIVERSARIANTES
MARÇO
08 - Edson Luiz Fogaça
Remaclo Fischer
09 - Terezinha – Esposa comp. Euclides Schallenberger
11 - Eusebio José de Miranda
Guido - Esposo da comp. Ana Paula Lopes Simm
Robson José Rodrigues
12 - Angela - Esposa companheiro Nilson Algarves
13 - Luiz Carlos C. Tronca
14 - Branca – Esposa companheiro Hélio Freitas
15 - Maurício José Gom
16 - Nivam Rodrigues da Silva
19 - Corina – Esposa comp. Carlos Rodolfo P. da Luz
Maria José - Esposa com. Lerton José S. Cardoso
20 - Geraldo Lauro Schetinger
22 - Marlene – Esposa companheiro Eloir André Kuser
23 - Flávio Antonio de Castro
24 - Lurdes M. Fetter da Luz
25 - Daiana Vieira
Max Paul Junior
27 - Henrique da Silva Kingelfus
28 - Valdeci Borges Benedet
30 - Eliane C. Rosa Minikoski
Juliana - Esposa companheiro Sandro Habold
Margareth – Esposa companheiro Israel Rescaroli
31 - Christiane – Esposa do com. Alexandre M. da Silva

ROTARY INTERNATIONAL – EXPEDIENTE 2011-2012

Confirmamos o nosso apoio assinando o protocolo e com isso ficou
estabelecida a parceria e a cooperação entre os Distritos dos dois
Estados, que juntos vão trabalhar par melhorar as condições das
águas daquele famoso rio.

Presidente de RI 2011-2012 - Kalyan Banerjee
-----------------------------------------------------------Diretor de RI 2011-2013 - José Antônio Figueiredo Antiório
-----------------------------------------------------------Governador do Distrito 4651 2011-2012 - Carlos Augusto

À noite, após as assinaturas protocolares, assistimos o
pronunciamento do Secretário Geral JOHN EWKO, que falando em
português, encantou a todos com sua simpatia e sua mensagem
de administrador moderno, na qual indicou claramente os novos
rumos e os objetivos estabelecidos para nossa Organização.

Pimenta
-----------------------------------------------------------Instrutor Distrital - Paulo Antônio Constantino
-----------------------------------------------------------Secretário Distrital - Ary Cortese
-----------------------------------------------------------Tesoureiro - Ary Cortese
-----------------------------------------------------------Projeto Gráfico - FineMult Comunicação

Foi uma noite feliz e proveitosa para o Rotary e muito honrosa para
nosso Distrito.
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OTTOKAR ESCREVE
O REPRESENTANTE DO PRESIDENTE
DE ROTARY INTERNATIONAL

“monopoliza” mas estará sempre pronto e disponível; mantém
discreta distância para permitir que o Representante faça
contatos com outros Companheiros. No momento das
refeições, providencia para que o casal RPRI, o Governador e o
AID sejam os primeiros a se servir, ocupando seus lugares em

- “...E “quemqueé” aquele que está lá,

mesas previamente reservadas.

sentado na mesa principal...?”
No seu retorno, o Representante faz um relatório em que
- “...Ouvi falar que é o Representante
do Presidente de Ri à Conferência...”

responde aos quesitos e faz as suas observações diretamente
ao Presidente de RI: sobre se foram observadas as
recomendação constantes no Manual de Procedimento -

Este imaginário diálogo é que me levou a dissertar sobre o
assunto.
A Conferência é a maior festa do Distrito, é a ocasião em que,
pelos pronunciamentos motivadores, temos oportunidade de

duração do tempo reservado na Conferência para assuntos
rotários e da Fundação Rotária – faz uma exposição sobre os
assuntos abordados e a situação geral do Distrito.
O autor é o EGD 4651 – 1998-99 - Ottokar A Hagemann, 1º. Governador do Distrito.

nos abastecer para nossos trabalhos rotários.
O Representante do Presidente traz, e lê na íntegra, uma
mensagem do próprio Presidente de RI à Conferência; é sempre
um Ex-Governador, ou Ex-Diretor de Rotary International. Vem

MENSAGEM DO DIRETOR DE RI

em missão oficial. Suas despesas de viagem e estada são
custeadas pelo RI. Desde sua chegada até o momento de sua
partida merece, e deve receber, as honras, a deferência e o
tratamento como se o próprio Presidente de RI estivesse
presente; ocupa a mesma posição protocolar que ocuparia o
próprio Presidente. Na noite anterior ao início da Conferência
participa de um jantar organizado pelo Governador do Distrito
onde, durante a auto-apresentação, lhe são apresentados os
EGDs com seus cônjuges, é feita uma saudação, e o
Representante do Presidente tem a oportunidade de dialogar
com cada EGD onde, logicamente, o assunto é a situação
Distrito, seus pontos fortes e fracos, tendências, lideranças que
despontam no Distrito.
De acordo com o disposto no Manual de Procedimento, “...A
Conferência deve proporcionar ao Representante do Presidente
do RI a oportunidade de fazer dois discursos, tendo cada um
deles de 20 a 25 minutos de duração, durante o evento que
contar com o maior número de participantes, inclusive
cônjuges, e um breve pronunciamento por ocasião da conclusão
da Conferência, em sinal de apreço ao Distrito anfitrião...”
O Governador do Distrito seleciona um EGD (casal), capaz, bom
conhecedor do Distrito e da cidade da Conferência, para ser o
“AID” do Representante (expressão inglesa que significa
“assistir, auxiliar, ajudar), e que durante o tempo da Conferência
ficará à sua disposição em tudo aquilo que for necessário,
inclusive hospedando-se no mesmo hotel. O “AID” não

Rotary International - 107 anos
Em 23 de fevereiro comemoramos
107 anos de vida da nossa
organização.
Em 1905, quatro homens liderados pelo Advogado Paull Harris,
re s o lve ra m o rg a n i z a r u m a
associação de homens de negócios com a finalidade de prestar serviços voluntários às
comunidades.
O Rotary surgiu nos Estados Unidos em um momento em que
existia insatisfação popular devido a grandes distúrbios
provocados por grupos que buscavam ganhar a vida de forma
fácil ou através da corrupção. Vivíamos também os reflexos da
Revolução Industrial e a perspectiva de guerras que
culminariam com a 1ª grande guerra mundial.
Naquela época, viviam homens e mulheres inescrupulosos,
sem parâmetros da ética e da Cidadania.
Foi aí que se pensou em formar um agrupamento para servir
em todas as partes do mundo. Homens dignos, honrados,
éticos e responsáveis, cuja honra da família constituída estava
em primeiro lugar.
Com o passar dos anos, os objetivos e princípios do Rotary
foram evoluindo diante da dinâmica da vida em sociedade.
Doze anos após, em 1917, surge a nossa Fundação Rotária cuja
finalidade seria a difusão da nossa missão da Compreensão e
da Paz Mundial, através de projetos humanitários realizados
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por todos aglomerados denominados de Clubes.
Foi assim que crescemos, internacionalizando jovens através
dos nossos Intercâmbios, especializando bacharéis, com as
nossas Bolsas Educacionais Internacionais, minimizando
sofrimentos através do fornecimento de próteses, cadeiras de
rodas, muletas, para portadores de necessidade especiais e
através das nossas profissões servindo a humanidade pelo
princípio do “Dar De Si Antes De Pensar Em Si”.
Hoje somos mais de 1,2 milhões de Rotarianos, e a família
Rotária é ampliada pelos Interactianos, Rotaractianos (Clubes
de jovens e adolescentes), trabalhando na orientação e
profissionalização de jovens, buscando recursos financeiros
para reduzir a mortalidade infantil, minimizando o sofrimento
advindo do meio ambiente, da falta do saneamento básico,
procurando alfabetizar crianças, jovens e adultos; fazendo
prevalecer o lema de que o desenvolvimento econômico e social
da humanidade depende da educação possibilitando que todo
Cidadão saiba ler, escrever, conhecer números, sabendo
interpretar as palavras e operacionalizar os números.
Comemorando 107 anos de vida, sem mácula, é mostrar que o
maior projeto de Rotary, assumido em 1985, quando 800.000
crianças, jovens e adultos do mundo eram contaminados pelo
vírus selvagem da Poliomielite e hoje com as parcerias que
fizemos junto com a Organização Mundial da Saúde e a
Fundação Bill e Melinda Gates, praticamente temos essa
doença erradicada do mundo, a exceção de algumas pequenas
regiões, que por ignorância de Governos, falta de comunicação,
questões políticas, não temos tido condições de levar e aplicar
as vacinas de combate a este vírus maldito em locais de
extrema pobreza e de guerras constantes.
Vamos juntos assoprar as velinhas esperando que os
Rotarianos e você que poderá se aliar a nós, estejam sempre
conosco, nos presenteando nesse nosso aniversário. Peço com
toda a humildade, indicar para nós um associado para que
possamos através do companheirismo, da amizade, do
conhecimento e motivação, realizarmos muito mais através do
lema de “Conhecermos a nós mesmos para envolvermos a
humanidade”.
Consiga também outro presente, uma empresa cidadã para
que essa contribua com a nossa ABTRF – Associação Brasileira
The Rotary Foundation, braço no Brasil da nossa Fundação
Rotária e assim realizando projetos humanitários
envolveremos muito mais as nossas comunidades e o mundo
através da nossa internacionalidade.
Obrigado antecipadamente por nos oferecer um bolo de
aniversário para juntos apagarmos as velinhas e nos
presentear com o nosso pedido.
José Antônio Figueiredo Antiório
Diretor de Rotary International

INSTRUÇÕES ROTÁRIAS - EDG DARIO MACIEL
1º SEMANA DE MARÇO
MARÇO – MÊS DA ALFABETIZAÇÃO - A
alfabetização e educação básica têm
sido uma das principais ênfases do
Rotary nos últimos tempos e inclusive
são uma das cinco ênfases do Rotary
International.
Estima-se que 677 milhões de pessoas com mais de 15 anos de
idade são analfabetos e que, em países de baixa renda, 31% dos
professores de ensino médio não têm treinamento profissional.
O que você pode fazer:
·Seja voluntário em escolas e atividades extracurriculares.
·Ofereça treinamento a professores e materiais escolares.
·Elabore um programa de alfabetização de adultos.
·Envie uma equipe de formação profissional para dar
treinamentos sobre o desenvolvimento do currículo escolar em
comunidades rurais.
·Promova a matrícula dos alunos e ajude a evitar ausências por
motivos de saúde, patrocinando programas de alimentação e
fornecendo água potável e instalações sanitárias.
·Sirva como mentor de alunos.
2º SEMANA DE MARÇO
PLANO DE LIDERANÇA DE CLUBE – PLC - O propósito do Plano
de Liderança de Clube é fortalecer os clubes com uma
estrutura administrativa que favoreça a eficácia.
Para implementar o Plano de Liderança de Clube, líderes
anteriores, atuais e entrantes do clube devem:
·Desenvolver plano de longo prazo que incorpore os elementos
de um clube eficaz;
·Estabelecer metas anuais usando as Diretrizes para Aumentar
a Eficácia dos Rotary Clubs e o plano de longo prazo do clube;
· Realizar assembléias de clube que envolvam os associados no
processo de planejamento e os mantenham informados sobre
as atividades do Rotary;
·Favorecer a comunicação entre o presidente do clube,
Conselho Diretor do clube, presidentes de comissão,
associados, governador de distrito, governador assistente e
comissões distritais;
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·Possibilitar a continuidade administrativa, planejando a

4º SEMANA DE MARÇO

transferência de responsabilidades aos futuros líderes;

MELHORES PRÁTICAS - Clubes fortes promovem inovação e
flexibilidade. As melhores práticas abaixo visam ajudar a
fortalecer o seu clube, motivando-o a implementar novas
ideias. Leia as seguintes sugestões e adapte-as conforme
necessário:

· Ajustar as diretrizes do clube para que reflitam a estrutura das
comissões, bem como os papeis e responsabilidades dos
líderes de clube;
·Oferecer oportunidades para aumentar o companheirismo
entre os associados;

·Desenvolver metas de longo prazo que incorporem os
elementos de clubes eficazes.
·Estabelecer metas anuais em apoio às metas de longo prazo.

·Certificar-se de que todos os associados estejam envolvidos
com algum projeto ou atividade do clube;

·Manter todos os associados informados.

·Desenvolver um plano abrangente de treinamento que

·Facilitar a comunicação entre os associados do clube e líderes
distritais.

possibilite que:

·Promover a continuidade da liderança de um ano para outro.

-Os lideres de clube participem de treinamentos
distritais;

·Alterar o regimento interno de modo a refletir as operações
administrativas do clube.
·Promover companheirismo constante.

-Seminários de orientação a novos associados sejam
oferecidos regularmente;
-Oportunidades educativas estejam constantemente
disponíveis a todos os associados;
-Um programa de capacitação de lideres seja
oferecido a todos os rotarianos.
Lideres de clube devem implementar o Plano de Liderança de
Clube junto com os lideres distritais, se-guindo o recomendado
pelo Plano de Liderança Distrital. O clube deve revisar o plano

·Envolver ativamente todos os associados do clube.
·Oferecer treinamento regular e uniforme.
·Indicar comissões de apoio às necessidades operacionais de
seu clube, tais como de administração, quadro associativo,
imagem pública, projetos humanitários e Fundação Rotária.
Caso o seu clube já esteja praticando algumas dessas
melhores práticas, revise a lista das práticas deste guia e
procure alguma que o seu clube ainda não implementou ou
algo que poderia ser aprimorado.

anualmente.
3º SEMANA DE MARÇO
ROTARY CLUB EFICAZ - Rotary Clubs eficazes:
1) Ampliam e/ou mantém estável o quadro associativo;
2) Implementam projetos que sanem as necessidades das

NOTÍCIAS DOS CLUBES

RC BALNEÁRIO CAMBORIÚ PRAIA
O Projeto “Eu vivo Rotary”, desenvolvido pelo Rotary Club
Balneário Camboriú Praia, com o trabalho de valorização à

comunidades locais e internacionais;

cidadania, colocou na rua 904 em Balneário Camboriú uma

3) Apoiam a Fundação Rotária por intermédio de participação

placa em comemoração aos 107 anos do Rotary International e

nos programas da entidade e de contribuições financeiras;

também alusiva à 14ª Conferência Distrital que irá ocorrer no
mês de maio em Itajaí. Este outdoor tem por objetivo divulgar

4) Formam líderes capazes de servir além do âmbito do clube.
Administrar o clube de maneira eficaz significa organizar
pessoas e recursos de modo a alcançar metas comuns. Os
clubes precisam ser eficientes para que possam prestar
serviços à comunidade, atrair e re-ter sócios, e preparar líderes
não apenas para o próprio clube, mas também para os distritos
e o Rotary International.
O seu clube é eficaz? O que você pode fazer para tornar seu
clube ainda melhor?

os serviços Prestados pelo Rotary junto à comunidade.
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RC BALNEÁRIO CAMBORIÚ ATLÂNTICO

GIRO MENSAL

Para comemorar 107 anos do Rotary International, o Rotary
Club de Balneário Camboriú Atlântico promoveu no último dia
23 de fevereiro, dois importantes eventos, ambos com a
participação do Governador do Distrito Carlos Augusto
Pimenta. No primeiro, realizado às 12h00min o Governador

SENADO HOMENAGEIA ANIVERSÁRIO
DE 107 ANOS DO ROTARY INTERNATIONAL

do Distrito plantou uma árvore em frente ao marco rotário do
Clube e no segundo, realizado na Câmara de Vereadores de
Balneário Camboriú às 19h00min, apresentou uma palestra
sobre a história do Rotary e seus trabalhos humanitários

Em sessão especial em homenagem aos 107 anos do Rotary
Internacional, o senador Valdir Raupp (PMDB-RO) destacou o
trabalho de mais de 1 milhão de rotarianos em 168 países no
combate à fome e ao analfabetismo e em defesa da saúde da

realizados neste período de vida.

população.
Raupp, que propôs a homenagem, disse que uma das
iniciativas mais importantes do Rotary é a luta para a
erradicação total da poliomielite. Desde a instituição do
programa Pólio Plus, em 1985, conforme o senador, mais de 2
bilhões de crianças foram imunizadas.
Na abertura da sessão, o senador Waldemir Moka (PMDB-MS)
afirmou que o Rotary tem no Brasil 38 distritos, mais de 2,3 mil
unidades rotárias e aproximadamente 53 mil rotarianos.
Falaram também na sessão o secretário-geral do Rotary
Internacional, John Hewko; o diretor do Rotary Internacional,
José Figueiredo Antiório; o curador da Fundação Rotária,
Antônio Hallage; e o governador do Rotary da Amazônia, Arno
Voigt.

!

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

EMPRESAS PARCEIRAS

www.portoitajai.com.br

www.dbschenker.com.br

pedablio@terra.com.br

www.brasilfoods.com

