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MENSAGEM DO GOVERNADOR

Meus Companheiros e Compa-
nheiras,

Faltam apenas três meses para 
encerrarmos o nosso ano rotário 
e acho que estamos no momento 
certo para avaliar o que foi feito, 
corrigir o nosso rumo no que for 
necessário e trabalhar um pouco 
mais para concretizar as realiza-
ções deste nosso ano vitorioso.

ROTARY INTERNATIONAL – EXPEDIENTE 2011-2012

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

Pimenta
------------------------------------------------------------
Instrutor Distrital - Paulo Antônio Constantino
------------------------------------------------------------
Secretário Distrital - Ary Cortese
------------------------------------------------------------
Tesoureiro - Ary Cortese
------------------------------------------------------------
Projeto Gráfico - FineMult Comunicação
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Eu e a companheira Fátima ainda estamos visitando alguns clubes 

e nestes contatos, tenho procurado mostrar que nossa tarefa não 

acabou e que, só estaremos tranquilos quando pudermos falar 

que todas as metas traçadas no nosso Planejamento Estratégico 

foram alcançadas. Falta muito pouco para que isto aconteça e por 

isso continuo pedindo aos nossos companheiros que se 

empenhem e busquem a realização plena dos nossos objetivos. 
                                                   
Hoje, 02 de abril, estamos abaixo de 1200 companheiros e temos 

também alguns clubes que ainda não utilizaram o dinheiro, 

depositado pelo Distrito em seu nome, no Fundo Anual de 

Programas da Fundação Rotária, já está na hora das nossas ações 

finais, vamos corrigir o nosso rumo e completar o trabalho que 

iniciamos. Como orientação, recentemente enviei aos 

companheiros Presidentes e Secretários um e-mail mostrando 

como proceder para usar este dinheiro, conseguido nas suas 

gestões e por isso devem constar na estatística do nosso trabalho.

Quanto ao nosso Quadro Associativo, ainda precisamos que todos 

os clubes admitam apenas mais um companheiro até o dia 30 de 

abril, para entregarmos ao Governador Nilson Algarves o Distrito 

4651 consolidado numericamente, para que ele inicie a sua gestão 

sem ouvir a palavra redistritamento. Sei já avançamos bastante 

neste assunto, porém o nosso número ainda está muito próximo 

do limite estabelecido pelo Rotary International, precisamos sair 

desta perigosa faixa. 

Ainda precisamos trabalhar e eu conto com todos os rotarianos do 

Distrito, pois sei que dentro de cada um existe um sentimento de 

cooperação, dedicação e amor ao Rotary. 

Juntos construiremos um DISTRITO MUITO MAIOR E MAIS 

FORTE!

Um caloroso abraço.

Carlos Augusto Pimenta
Governador

ANIVERSARIANTES

DÓLAR ROTÁRIO | ABRIL - R$ 1,81

ABRIL

01 - Irene - esposa companheiro João Abel Benedet

02 - Luciene Maria Cortinhas de Carvalho

        Cecília esposa do companheiro Carlos Alberto Hartz

03 - Lerton José Souza Cardoso

04 - Gilberto - cônjuge comp. Marilene Vargas Souto

05 - Aldo Abrahão Massih

09 - Fabiano da Silva

        Marcelo Gregory

10 - Perterson Clayton de Oliveira

11 - Lucienne – esposa comp. Diovane Costa Rodrigues

        Sonia Izabel Chanan

12 - Ronaldo Lauro Petrony

14 - Carlos Rodolfo Pinta da Luz

        Clélia - esposa companheiro Vitorino Alexandre Oro

18 - Roberto Lamin

19 - Raquel – esposa com. Giovane Duarte Oliveira

20 - Luiz César Fernandes

22 - José Links Siqueira

       Milena – esposa comp. Carlos Alberto Rosa Junior

       Mirian Teixeira Pinto Ferreira

23 - Ivanir Ana – esposa comp. Reomar Antonio Bonotto

24 - Denise - esposa comp. Alexandre Flores

        Maristane – esposa comp. Carlos Barbosa

25 - Mauriceia – esposa companheiro José Links Siqueira

29 - Lea – esposa companheiro Lucio Teixeira de Souza

30 - Terezinha – esposa comp. Vilson Domingos da Silva



OTTOKAR ESCREVE
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P   A   Z

Já se disse que “... se quiseres arrasar 

uma pessoa, se quiseres aniquilar 

uma pessoa, se quiseres destruir uma 

pessoa... – tira dessa pessoa toda a 

esperança...”  Tira-lhe toda a 

esperança, e terás acabado com essa 

pessoa...

Que nos sirvam de exemplos - o vestibulando -  que completa a 

sua prova, e a entrega ao Fiscal da Classe – agora resta a 

ESPERANÇA da aprovação. E a PAZ virá, quando aparecer o seu 

nome na listagem dos aprovados.

O enfermo -  acometido de mal gravíssimo - E que, com 

esperança, se submete à quimioterapia, à radioterapia – (estou 

me lembrando do Reinaldo Gianechini – e de nosso 

Companheiro EGD Eduardo Caixeta) – e que aguardam, e que 

confiam, e que tem ESPERANÇA de serem curados. Para esses, 

a PAZ virá quando ouvirem as palavras do médico: - “...Vão em 

PAZ, vocês estão curados...”

A grávida -  que leva em seu ventre o embrião da vida - que vive 

na aflitiva, na angustiante  esperança de que o seu bebê nasça 

com saúde. Para essa parturiente a PAZ virá quando ouvir os 

vagidos de seu bebê, e as mágicas palavras: - “...seu bebê 

nasceu perfeito”. Para a mãe do drogado, que vive a aflitiva, 

angustiante ESPERANÇA de ver novamente seu filho querido, a 

PAZ virá quando seu filho estiver de volta de um Centro de 

Recuperação de Drogados, e abraçando-a lhe disser: - “...Mãe, 

estou livre, estou limpo, estou curado...”

E para o Ottokar? O que é a PAZ?

O Ottokar vive na esperança de que a PAZ seja possível – pela 

ausência de guerras entre as nações – que todos os 

vestibulandos sejam aprovados e que haja lugar na faculdades 

para todos eles; que todos aqueles que são obrigados a se 

submeter à radio e quimioterapia possam ser curados; que toda 

gravidez seja desejada, que todos bebês nasçam com saúde, 

que todos drogados sejam recuperados.

O Ottokar vive no temor, na angústia, na ansiedade de que sua 

mensagem não seja entendida, que não será  compreendida; 

ele vive na esperança de que sua mensagem encontre eco em 

seus corações;  na esperança de sua aprovação; que vocês me 

digam:  - “...sim - concordo com você...”.Se sua resposta for 

“SIM“ então também eu terei alcançado  a PAZ!

E para o nosso Governador Pimenta, o que será a PAZ? Imagino 

que seja no dia 30 de junho de 2012, à l/2 noite, quando ele volver 

seus pensamentos para o Ano Rotário  que está se  findando, e 

ao som do estouro de uma champagne, ele se der conta que fez 

um trabalho de que se pode orgulhar. Então também ele terá a 

Paz...

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

INSTRUÇÕES ROTÁRIAS - EDG DARIO MACIEL

World Magazine Press. A principal delas, a The Rotarian é 

mensal e publicada pelo RI em inglês pela internet e na forma 

impressa.

Alguns artigos específicos de cada volume são divulgados no 

www.rotary.org/pt e nas revistas regionais, publicadas em 25 

idiomas e com uma circulação conjunta de mais de 750.000 

exemplares.

A função básica é servir como instrumento auxiliar do Conselho 

Diretor do RI na promoção dos propósitos do Rotary 

International e no alcance do Objetivo do Rotary. As revistas são 

um meio importante de comunicação, ajudando a informar e 

motivar os rotarianos.

2º SEMANA DE ABRIL

ROTARY LEADER - É um jornal eletrônico multimídia 

distribuído a líderes de clube, distrito e interna-cionais. O 

Conselho Diretor do RI autorizou sua distribuição para servir 

como fonte universal de informações sobre programas do RI e 

da Fundação Rotaria, eliminando a necessidade de publicações 

específicas a cada um dos programas. Além de veicular 

informações e ideias que ajudam os lideres a melhor 

desempenhar suas atividades, o Rotary Leader serve como 

comunicação oficial entre o RI e os dirigentes distritais.

Lideres seniores, incluindo diretores do RI e curadores da 

1º SEMANA DE ABRIL

ABRIL – MÊS DA REVISTA - The 

Rotarian e Rotary World Magazine 

Press - Todos os rotarianos devem 

assinar uma das 32 revistas oficiais 

autorizadas pelo Conselho Diretor do RI, 

conhecidas coletivamente como Rotary 
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Fundação; presidentes de clube e governado-res de distritos; 

coordenadores do Rotary e coordenadores regionais da 

Fundação Rotaria recebem e-mail notificando a publicação de 

cada edição, devendo passá-la a outros lideres rotários. 

Embora o Rotary Leader não seja para distribuição geral, 

qualquer um pode fazer a assinatura desta publicação gratuita 

em www.rotary.org/pt/rotaryleader.

O Rotary Leader substitui o Rotary World, que foi lançado por 

ocasião do 90º. aniversário do Rotary, em 1995, sendo publicado 

em oito idiomas: alemão, coreano, espanhol, francês, inglês, 

italiano, japonês e português.

3º SEMANA DE ABRIL

GOVERNADOR INDICADO - Seleção - Os clubes do distrito 

devem selecionar o governador indicado de maneira digna e 

responsável, e de acordo com os princípios rotários entre 24 e 

36 meses antes da data em que este tomara posse como 

governador.

Qualquer rotariano que participe de campanha ou solicitação 

de votos para cargo eletivo no RI pode ser desqualificado da 

candidatura à função em questão e, possivelmente, a outros 

cargos futuros durante período determinado pelo Conselho 

Diretor do RI.

O distrito deve indicar para governador a pessoa mais 

qualificada, por meio de processo que não seja influenciado por 

sistema tradicional de indicação em rodízio entre os vários 

grupos de clubes ou entre varias áreas geográficas.
Responsabilidades - Como administrador entrante do RI o 

governador indicado:

1) Se prepara para a função de governador;

2) Promove continuidade administrativa ao trabalhar com 

líderes distritais anteriores, atuais e en-trantes de modo a 

contribuir à eficácia dos clubes;

3) Analisa os pontos fortes e fracos do distrito, incluindo 

aspectos da imagem pública do Rotary, quadro associativo, 

Fundação Rotária, eventos distritais e programas do RI, 

utilizando informa-ções fornecidas pelo último ex-governador, 

governador atual e governador eleito;

4) Avalia a estrutura organizacional do distrito (Plano de 

Liderança Distrital) e dos clubes (Plano de Liderança de Clube);

5) Participa de eventos distritais a convite do governador ou 

governador eleito;

6) Integra comissões distritais ou atividades sugeridas pelo 

governador ou governador eleito;

7) Participa do treinamento de governadores indicados ou 

busca outros treinamentos;

8) Comparece a treinamentos para líderes;

9) Seleciona o local para a Conferência Distrital do ano em que 

será governador, buscando a aprovação da maioria dos 

presidentes de clube atuais ou da maioria dos presidentes de 

clube que exercerão o cargo no mesmo ano que o governador 

indicado for governador.

4º SEMANA DE ABRIL

ARBITRAGEM E MEDIAÇÃO - Caso surja qualquer divergência, 

que não seja sobre decisão do Conselho Diretor, entre qualquer 

associado, associados ou ex-associados, de uma parte, e 

Rotary Club, qualquer de seus dirigentes ou o Conselho, de 

outra, qualquer que seja a causa que não possa ser 

solucionada com base nas normas já estabelecidas, a 

divergência será resolvida, quando solicitado por qualquer das 

partes ao secretário, por mediação ou arbitragem.

O Conselho Diretor estabelecerá data para tal mediação ou 

arbitragem em consulta com as partes em disputa, dentro de 

21 dias após o recebimento da notificação de mediação ou 

arbitragem.

Mediação. Em caso de mediação, será seguido procedimento 

aprovado por autoridade reconhecida na jurisdição nacional ou 

estadual, o procedimento recomendado por órgão profissional 

pertinente com reconhecida experiência em métodos 

alternativos de resolução de disputas ou procedimento reco-

mendado por diretrizes documentadas segundo deliberação do 

Conselho Diretor do RI ou dos curado-res da Fundação Rotária. 

Somente associados de Rotary Clubs poderão ser indicados 

como mediado-res. O clube poderá solicitar ao governador de 

distrito ou ao governador indicado a nomeação de me-diador 

que seja associado de um Rotary Club e tenha experiência e 

conhecimentos adequados a respeito de mediação.

Os resultados ou decisões tomadas de comum acordo entre as 

partes em virtude da mediação serão registrados com cópias 

entregues a todas as partes, ao(s) mediador(es) e ao Conselho 

Diretor, esta última a ser arquivada pelo secretário. Uma 

súmula dos resultados aceitáveis pelas partes envolvidas será 

preparada para o conhecimento do clube. Qualquer das partes, 
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por intermédio do presidente ou secretário, poderá requisitar 

mediação adicional caso considere que qualquer uma delas 

tenha se retirado significativamente da posição mediada.

Caso mediação for solicitada mas fracassar, qualquer dos 

interessados poderá interpor recurso.

Arbitragem. Quando for solicitada arbitragem, cada parte 

nomeará um árbitro e estes nomearão um juiz. Somente 

associados de Rotary Clubs poderão ser nomeados juízes ou 

árbitros. A decisão dos árbitros ou, em caso de disputa, do juiz, 

será final e obrigatória para todas as partes, não havendo 

direito a recurso.

 Em contrapartida existe uma obrigatoriedade da Brasil Rotário 
publicar todas as matérias enviadas por Rotary International. 
Por exemplo: as mensagens dos Presidentes do Rotary 
International e da Fundação Rotária e todas as matérias que 
são publicadas na The Rotarian.

A Brasil Rotário no decorrer dos anos têm colocado poucos 
anúncios comerciais, onde poder-se-ia obter resultados 
financeiros satisfatórios, mas a aquisição de comerciais 
depende de saber quem é o anunciante e nem sempre 
conhecemos a conduta moral e ética da empresa que deseja 
anunciar.

A Brasil Rotário é constituída por uma Diretoria Executiva 
formada por rotarianos quotistas da Cooperativa Brasil 
Rotário.

Tem também o Conselho Superior presidido pelo Diretor em 
exercício e composto por todos os ex Diretores Brasileiros e 
uma representação de todos os 38 Distritos Brasileiros através 
do Governador em exercício.

O custo desta Revista editada para 58 mil rotarianos e 
autoridades, de certa forma é bastante acessível pelo conteúdo 
e pela divulgação que faz de todos os assuntos relacionados, 
não somente aos Distritos como matérias de interesse do 
rotarismo mundial e brasileiro.

Seria muito importante que recebêssemos por parte de todos 
os rotarianos e em especial dos Colégios de Governadores e 

MENSAGEM DO DIRETOR DE RI

Este mês o Rotary International 
dedica todas as atenções às 
revistas rotárias, sejam elas 
oficiais, regionais ou coope-
rativadas.
O Brasil possui no cenário 
internacional uma das melhores 
revistas. 
O acesso a sua veiculação para 
assuntos rotários, depende de ter  
autorização prévia do Board de 
Rotary International.

Diretores, apoio para que esta revista seja cada vez melhor, 
procurando obter da administração atual a transparência em 
seus atos como tem acontecido nos últimos anos.

José Antonio Figueiredo Antiório
 Diretor de Rotary International                                                                  

COMENTÁRIO DO GOVERNADOR DO DISTRITO 4651, CARLOS 
AUGUSTO PIMENTA.

Companheiros do meu Distrito,

Começo dizendo que está publicada nesta carta mensal, uma 
mensagem do nosso Diretor sobre a atuação da Cooperativa 
Editora Brasil Rotário e sua revista regional. Quero deixar claro 
que nunca questionamos a eficiência nem a lisura desta 
empresa, tão pouco a utilidade da revista.

Recentemente, enviei alguns expedientes para a Cooperativa 
Editora Brasil Rotário solicitando que fosse adotada para o 
nosso Distrito a assinatura em conjunto, para dois rotarianos 
que residam no mesmo endereço, conforme acontece com os 
Rotarianos dos Estados Unidos da América e Canadá.  

E por que isto acontece?  Simplesmente porque a revista 
“Brasil Rotário” não é a revista Oficial do Rotary, mas sim, uma 
revista Regional e, somente as Revistas Oficiais podem realizar 
este tipo de assinatura, (Manual de Procedimentos).

Após várias tramitações e contatos telefônicos realizados com 
o Escritório de RI em São Paulo, recebemos um pedido para 
não tomarmos nenhuma outra medida, haja vista que o assunto 
será discutido no próximo Conselho de Legislação, em 2013.  
Atendemos.

Antes de assumir o cargo, os Governadores recebem do Rotary 
a missão de torná-lo cada dia mais eficiente, atualizado e com 
uma bela imagem pública, tudo visando a Fundação Rotária e o 
aumento do Quadro Associativo. Com estes objetivos na mente 
trabalhamos nestes últimos meses, buscando principalmente 
incluir os nossos clubes no atual Rotary globalizado e bem 
informado, onde não há espaço para divagações nem 
acomodações. A nossa luta foi diária e constante e assim 
conseguimos realizar mudanças, traçar novos rumos e 
ultrapassar o número de 1200 sócios estabelecido pelo Rotary 
International. 

Salvo melhor juízo, entendo que a Editora Cooperativa Brasil 
Rotário, que hoje vive quase que exclusivamente em função dos 
rotarianos brasileiros, não pode ficar fora deste mundo atual e 
deve inclusive, considerar a possibilidade de que no próximo 
Conselho de Legislação  os rotarianos brasileiros sejam 
equiparados aos privilegiados do 1º mundo. Não nos cabe dar 
conselhos, mas sabemos que qualquer empresa moderna deve 
sempre, buscar alternativas para crescer e manter o seu 
faturamento. 

Para o nosso Distrito, o assunto não está encerrado, apenas 
adiado até a decisão do Conselho de Legislação.

Carlos Augusto Pimenta
Governador                                                                                                       
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RC SÃO JOSÉ
Na reunião do último dia 21 de março, o Rotary Club de São 

José, recebeu a visita da diretora e da secretária da creche 

Mont Mouriah, localizado no bairro Forquilhinhas.

As senhoras Eva Geni e Sandra receberam como doação deste 

clube roupas, brinquedos e material de higiene pessoal.

NOTÍCIAS DOS CLUBES

RC SANTO AMARO
O Rotary Club Santo Amaro da Imperatriz divulga que já está 

em funcionamento o endereço eletrônico do clube.

Informações, notícias e ações do clube podem ser conferidas 

através do website: www.rotarysantoamaro.org

RC PALHOÇA
Desde o início do ano de 2010 o Rotaract Clube de Palhoça vem 

mantendo o projeto "Doe Livros", que consistiu na campanha 

de arrecadação de livros, posterior triagem e catalogação, 

visando a alfabetização e o cultivo do hábito da leitura. Após 

essa primeira fase do projeto, ocorreu a montagem da 

biblioteca e a entrega dos mais de 3000 livros arrecadados pela 

campanha à Associação Vida Nueva e à Associação Senhora 

Esperança. 

No último dia 19 de março, o companheiro Morgado, do Rotary 

Club Florianópolis – Estreito, fez a entrega de 350 livros para o 

Projeto.

O Rotaract Palhoça agradece ao companheiro Morgado e ao 

Rotary Club Florianópolis-Estreito pela bela iniciativa! 

Mais informações http://rctpalhoca.blogspot.com.br/ RC FLORIANÓPOLIS - TRINDADE
Para comemorar a Semana Mundial de Rotaract que ocorreu 

no dias 12 a 18 de Março, o Rotaract Club de Florianópolis- 

Trindade organizou uma Ação de Micro-Limpeza na praia dos 

Ingleses no sábado (10-03-12), em parceria com os 

companheiros da Praia dos Ingleses que estão organizando o 

seu Rotaract.

A ação consistiu em recolher o lixo que se encontrava em 

algumas regiões da praia. Porém, no período curto de ação 

foram recolhidos muitos sacos cheios de lixo. A ação faz parte 

de um projeto de conscientização que o Rotaract Trindade vem 

desenvolvendo há alguns anos, e está à procura de parceiros 

para aprimorar cada vez mais e poder atingir o maior número 

de praias possíveis.
Obrigado aos companheiros que participaram e fizeram mais 

uma vez dessa ação um sucesso absoluto!

Não podemos deixar de homenagear à todos os Rotaractianos 

de todo o Mundo pelo nosso dia, 13 de março! São 44 anos da 

dedicação desses jovens às comunidades que atuam!
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RC BALNEÁRIO CAMBORIÚ
TREINAMENTO PARA SÍNDICOS – ZELADORES – PORTEIROS

“COMO AGIR NUMA EMERGÊNCIA?”

Data sugerida: 15 de maio de 2012 – das 14H00 às 18H00 – 3ª 

feira.

Local: - Casa da Amizade – Rua Aurora, 365 – Iate Clube – Baln. 

Camboriú.

Número máximo de ouvintes/participantes:  60

Inscrições: Ottokar – 3361 1808 – 9951 6617/ email: - 

ottokarah@gmail.com

Investimento: doação de alimentos não perecíveis

PROGRAMA:

Treinamento em Proteção Pessoal/Patrimonial - PMSC  

Intervalo - café

Treinamento em Prevenção e Combate a Incêndios - Bom-

beiros/SC

· “O Triângulo do fogo” 
· Tipos de incêndio:- madeira, tecido, papel;
· Óleo, graxas, tintas, lubrificantes, combustíveis.
· Elétrico – curto-circuito
· Gás
· Em Veículos

Combate a Incêndios - “abafamento” – extintores – (qual o tipo 

para cada situação) – água – mangueiras – hidrantes – 

Cuidados com extintores – livres de obstruções – validade das 

cargas – inspeções periódicas – corrosão – testes de 

resistência – cuidado com mangueiras – como secar após o 

uso – testes de resistência.

WG Extintores – Sr. Luiz - Treinamento prático na extinção dos 

diversos tipos de incêndio. (Prover os extintores c/ cargas 

vencidas). 

MANDE NOTÍCIAS DO SEU CLUBE PARA O SITE 

DO DISTRITO 4651. DIVULGUE E COMPARTILHE 

SUAS AÇÕES!
 
O que é notícia para o site?

São relatos de projetos de subsídios globais ou distritais 

realizados pelo clube, ações ou eventos em benefício à 

comunidade ou do programa de intercâmbio de jovens. Os 

relatos devem ser atuais e de interesse aos rotarianos do 

Distrito, e comunidades em que os clubes estão inseridos.

Envie sua notícia por email.

O texto poderá ser enviado no próprio corpo do email ou num 

anexo Word. Não se esqueça de incluir:

- Nome completo do clube.

- Data e local em que foram realizadas as ações noticiadas.

- Nome completo da entidade beneficiada (se for o caso).

- Breve relato sobre o projeto ou ação, explicando sua impor-

tância junto à comunidade.

- Nomes dos parceiros (se for o caso).

- Foto digital (uma foto). Não cole a foto no email nem no Word. 

Anexe a foto ao email como arquivo.

- Se a foto for de um grupo de até seis pessoas, mencione nome 

e sobrenome de todos, a partir da esquerda.

- A notícia não poderá ultrapassar o equivalente a 20 linhas de 

texto do Word.

- Informe nome e telefone de contato do remetente no caso de 

qualquer dúvida.

- Envie por e-mail para 

Sobre o uso e a publicação de textos e imagens:

O clube colaborador se responsabiliza pela autoria e 

originalidade do material enviado, bem como pela autorização 

de terceiros citados ou constantes nas fotos. Para melhor 

leitura, o site dá-se o direito de condensar ou adaptar textos e 

imagens a serem publicadas. Dá-se também o direito de não 

se publicar os textos que não atendam ao critério de definição 

do que é notícia para o site.

Estamos esperando para ver seu clube no site!!
 
Visite www. rotarydistrito4651.org.br 

noticias@rotarydistrito4651.org.br

GIRO MENSAL



ROTARY E A POLÍTICA
 
Prezados Governadores 2011-12, 2012-13 e 2013-14
 
Abaixo transmitimos as orientações recebidas do Rotary 

International:
 
Estamos em período pré eleitoral e os clubes devem estar 

atentos para que as tribunas não sejam utilizadas para 

campanhas eleitorais.
 
Conforme determina o Rotary International, são totalmente 

vedadas as atividades político-partidárias dentro dos Rotary 

Clubs.
 
Em hipótese alguma deverão ser fornecidas, a quem quer que 

seja, informações dos sócios dos clubes do distrito (mailings), 

de modo a evitar a divulgação dos dados pessoais dos sócios 

com a finalidade de campanha política. 
 
Vide Estatutos do Rotary Club (Manual de Procedimento 2010): 

Artigo 13 Assuntos comunitários, nacionais e internacionais

Seção 1 - Assuntos apropriados. Qualquer assunto que envolva 

o bem-estar geral da comunidade, da nação e do mundo é do 

interesse dos associados deste clube e é apropriado e pode ser 

estudado e discutido de maneira justa e imparcial em reunião 

do clube para o esclarecimento dos rotarianos na formação de 

suas opiniões individuais. No entanto, este clube não poderá 

expressar opinião a respeito de qualquer questão de 

controvérsia pública.

Seção 2 - Não serão feitas recomendações. Este clube não 

endossará nem recomendará candidatos a cargos públicos, 

nem discutirá em qualquer de suas reuniões os méritos ou 

deméritos de tais candidatos.

Seção 3 - Apolíticos.

(a) Resoluções e pareceres. Este clube não adotará nem fará 

circular resoluções ou pareceres, nem tomará medidas com 

referência a questões mundiais ou problemas internacionais 

de natureza política.
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(b) Apelos. Este clube não dirigirá apelos a clubes, pessoas ou 

governos e não enviará cartas, discursos ou planos propostos 

para a solução de problemas internacionais específicos de 

natureza política.
 
Na certeza de poder com a colaboração de todos
 
Envio minhas Cordiais Saudações
 
JOSÉ ANTONIO FIGUEIREDO ANTIÓRIO
Diretor de Rotary International

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