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MENSAGEM DO GOVERNADOR

Meus Companheiros e Compa-
nheiras,

Há dez meses estávamos come-
çando a nossa trajetória como 
Governador deste Distrito e hoje, 
vislumbrando o encerramento 
deste nosso ano rotário, temos a 
consciência que fizemos o 
possível para melhorar o Rotary 
e particularmente o nosso 
Distrito 4651.

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

OTTOKAR ESCREVE
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Por uns 40 anos fui assinante da 

“The Rotarian (inglês). Na 

edição de maio de 2002, na 

página 13, me deparei com um 

artigo que muito me impres-

sionou. Eu o traduzi, e mandei 

para a Brasil Rotário, mas 

nunca foi aproveitada. 

Foram muitos desafios vencidos, com persistência, dedicação, 
trabalho onde contamos  sempre com a preciosa colaboração dos 
nossos clubes, que em todos os momentos foram atuantes, 
eficazes e comprometidos com suas responsabilidades. 

Neste período eu a companheira Fátima aprendemos que os 
quilômetros percorridos para visitar os clubes, serviram não só 
para atingir os objetivos traçados mas também para estreitar os 
laços de amizade que criamos e desejamos preservar. 

Novos conhecimentos, novas amizades, muitos amigos, é com 
este legado que estamos chegando ao final e, por isso, estamos 
preparando a nossa Conferência Distrital com uma visão voltada 
para o Rotary moderno, cujo foco principal será a família rotária. 
Certamente será um evento digno de receber todos os rotarianos 
suas famílias e amigos para vivenciar momentos  de muita 
integração, amizade e companheirismo. 

Eu e a companheira Fátima visitamos todos os clubes, alguns mais 
de uma vez, e a partir destes nossos contatos nasceram amizades, 
queremos rever os companheiros e companheiras porque já 
estamos com saudades! Não faltará também a justa 
comemoração para os desafios vencidos e sucessos alcançados, 
porque unidos trabalhamos e é justo que estejamos juntos para 
comemorar. 

Para facilitar já enviamos para os Presidentes dos clubes, desde o 
dia 25 de março, todas as informações da Conferência a fim de 
permitir que todos se programem e compareçam. Nós  almeja-
mos uma grande audiência. Companheiro, VOCÊ É A PEÇA MAIS 
IMPORTANTE!   

Ainda não chegamos ao final e precisamos trabalhar, eu conto com 
todos os rotarianos do Distrito nesta XIV Conferência, que será o 
ponto de encontro para os rotarianos, companheiros, compa-
nheiras, familiares e amigos. 

Juntos construiremos um DISTRITO MUITO MAIOR E MAIS FORTE!

Um caloroso abraço.
Carlos Augusto Pimenta

Governador

ANIVERSARIANTES

DÓLAR ROTÁRIO | MAIO - R$ 1,81

MAIO
03 - Jorge Moises Krol do Prado
08 - Angela Maria S. Bruggemann
        Elenita Guindani  
        Veronei Alves
12 - Rosimeri - Esposa comp. Júlio César Moraes
13 - Ivaldo Guindani
15 - Anir - Esposa comp. Henrique da S. Kingelfus
        Antônio Carlos S. Rocha
        Luiz Carlos de Assis Junior
18 - Heloísa - Esposa comp. Abelardo Viana Filho
        Rita - Esposa comp. Cláudio Roberto Zambotti
19 - André - Esposo comp. Adriana Teodoro S. Valente
23 - Marilene Vargas Souto
25 - Marta - Esposa comp. Luiz Verner de Oliveira
27 - Andre Luiz Rocha
       Edinilce - Esposa comp. Robson José Rodrigues
28 - Antônio Bencz
29 - Tânia - Esposa comp. Jaime Francisco Braun
29 - Vilma - Esposa comp. Nivam Rodrigues da Silva
30 - Paulo Fernando Branco
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Estou enviando agora para a Carta Mensal de nosso Distrito 

4651, onde, tenho esperança, vai ser publicado.

A influência de Rotary na minha infância

(*) – EGD K. R. Ravindran – Rotary Club de Colombo – Sri Lanka

Estávamos no ano de 1964, e eu, então com 12 anos, morava na 

casa de um rotariano. Naquele dia, como anfitrião, ele 

recepcionava uma Comissão de seu clube, o Rotary Club de 

Colombo, Sri Lanka.

Mas eu sabia que ali estava um homem cheio de problemas. Sua 

filha, então com 34 anos, era a pessoa a quem eu mais amava 

neste mundo. Fazia poucos dias que ela tinha sido levada às 

pressas para um hospital, acometida de um princípio de 

paralisia total, uma condição muito próxima da poliomielite, 

conforme posteriormente diagnosticado. E fora colocada num 

pulmão de aço, uma máquina monstruosa que auxilia os 

pulmões a respirar.

Quando o telefone tocou, tive um pressentimento que eram más 

notícias. E eu estava certo. Curvado sobre o corrimão, no alto da 

escada, consegui ouvir cada palavra. Era do hospital, 

informando que a condição da paciente se agravara ainda mais, 

por uma combinação de fatores que faziam do pulmão de aço 

uma máquina insegura, por estar à mercê dos periódicos cortes 

na energia elétrica.

Um dos rotarianos presentes à reunião era também um dos 

médicos do hospital, e que, pelo telefone, dava instruções. Ele 

determinou que fosse feita uma traqueotomia, e que a paciente 

fosse colocada num respirador. Infelizmente, o único respirador 

disponível estava em uso. Os outros membros da Comissão se 

agrupavam em volta do telefone, a um mesmo tempo 

aconselhando, e ou consolando o seu anfitrião, o pai da 

paciente.

Será que seria possível conseguir, rapidamente, um outro 

respirador a ser enviado da Europa? Mesmo estando o pai da 

paciente em condições de arcar com o custo, as leis que 

regulavam o câmbio  proibiam a movimentação de recursos; e 

obter uma permissão oficial levaria dias, para o que não havia 

tempo suficiente. 

Outro rotariano, gerente geral de um grande banco, com 

agência em Londres, imediatamente se ofereceu para liberar o 

dinheiro. Os problemas legais seriam cuidados mais tarde. 

Outro membro da Comissão, agente de uma companhia aérea, 

ofereceu-se para transportar a máquina no próximo vôo; e ela 

chegava  em segurança, dentro de  dois dias. Nela estava 

afixado um grande aviso: - “...sejam rápidos comigo. Posso 

INSTRUÇÕES ROTÁRIAS - EDG DARIO MACIEL

cerimônia, de modo que seja dignificante e significativa. 
Sugestões:

Admissão de novo associado:

• Conduzida pelo presidente de clube com a colaboração do 
conselheiro ou padrinho do novo as-sociado;

• Convidar o cônjuge do novo associado;

• Tirar fotografia do evento para exposição durante reunião 

ordinária ou inclusão no boletim do clube.

1º SEMANA DE MAIO

CERIMÔNIA DE ADMISSÃO DE NOVOS 

ASSOCIADOS - Todo clube deve 

organizar uma cerimônia de admissão 

para novos associados e desenvolver 

sua própria programação para a

salvar um vida...”. A criatividade daqueles rotarianos, somada à 

determinação da paciente, fizeram com que ela pudesse sair 

caminhando do hospital, quase dois anos mais tarde. Embora 

jamais recuperasse totalmente sua mobilidade, seu espírito 

continuava indomável. O Rotary Club de Colombo fez uma 

doação do respirador ao Hospital, onde continuou salvando 

vidas por muitos anos. Quanto a mim, imagino que vocês 

estejam  se interrogando o que é que fez com que um garoto de 

apenas 12 anos fosse envolvido nesse drama.

Acontece que aquela paciente era minha mãe, a pessoa mais 

importante na minha vida. E aquele rotariano, que recepcionava 

aquela comissão, era meu avô.

Recentemente visitei minha mãe, que mora na Índia. Eu podia 

dispor de apenas umas poucas horas com ela, em virtude de um 

compromisso numa Conferência Distrital a algumas horas dali, 

onde eu seria um dos oradores. Mas ela não teve nenhuma 

objeção pela minha curta estada; pelo contrário, me incentivou a 

partir. E completou: - “...Os rotarianos são boas pessoas. Se não 

fosse por eles, eu não estaria aqui hoje...”

Talvez esta seja a razão pela qual eu hoje em dia seja um 

rotariano tão ativo, e por que o Programa da Pólio Plus 

represente tanto para mim.

(The Rotarian – May 2002 – p. 13 – Tradução por Ottokar A. 

Hagemann) 

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

• Boas-vindas ao Rotary (explanação sobre o Rotary, responsa-
bilidades do rotariano, etc.);

• Curta biografia do novo associado;

• Entrega de material informativo sobre o Rotary;

• Entrega do distintivo de lapela, cartão de associado, lista de 
classificações;

• Nomeação como membro de alguma comissão do clube;

• Palavras do conselheiro ou padrinho;

• Palavras do novo associado;

• Palavras de associados do clube (boas-vindas ao novo asso-
ciado).

Recomenda-se que os clubes desenvolvam programação para 
informar os associados potenciais sobre os benefícios e as 
responsabilidades de ser rotariano.

2º SEMANA DE MAIO

IMAGEM PÚBLICA - Responsabilidade do rotariano - Espera-
se que todo rotariano esteja informa-do sobre a Missão do 
Rotary e os programas e atividades da organização e que 
procure oportunidades para contribuir ao alcance das metas e 
a propagação das realizações do Rotary por meio de contatos 
pessoais, comerciais e profissionais.

Os rotarianos são incentivados a informar as respectivas 
comunidades sobre as atividades de seus clu-bes para 
contribuir para o crescimento do Rotary e ampliar o potencial 
de prestação de serviços hu-manitários da organização.

Responsabilidades do Rotary Club - Espera-se que todo Rotary 
Club:

1) Mantenha relações positivas com a mídia;

2) Divulgue as metas e realizações do Rotary por meio de 
publicidade de atividades e projetos huma-nitários;

3) Utilize os recursos de imagem pública do RI, como folhetos 
promocionais e anúncios de utilidade pública para televisão, 
rádio, impressos, internet e outdoors, além de outros recursos 
e ferramen-tas de promoção, para divulgar as metas e as 
realizações do Rotary na comunidade;

4) Incentive os rotarianos a informar suas famílias, amigos e 
colegas sobre as metas e realizações do Rotary;

5) Faça com que líderes da comunidade, jovens e grupos 

representativos de interesses especiais com-preendam o 

Rotary, inclusive sua Missão, propósitos, programas e 

atividades;

6) Adote medidas positivas para prevenir ou corrigir qualquer 

postura da comunidade ou situação no clube que possa 

prejudicar a reputação do Rotary ou limitar sua eficácia;

7) Tenha entre seus associados pessoas da mídia local, como 

pessoas da área de relações públicas e comunicações.

3º SEMANA DE MAIO

O ROTARY E A POLÍTICA - O Rotary International, seus clubes e 

os rotarianos não devem fazer de-clarações politicas de 

caráter partidário ou que visem exercer pressão corporativa 

sobre governos e autoridades politicas. No entanto, é dever dos 

rotarianos:

1) Acompanhar os desdobramentos políticos nas respectivas 

comunidades e no mundo, no tocante ao efeito destes em suas 

ocupações, prestação de serviços humanitários e o alcance do 

objetivo rotá-rio de paz e compreensão mundial. Espera-se que 

os rotarianos procurem obter informações segu-ras, por 

intermédio de discussões imparciais, de forma que todo 

associado possa chegar a suas próprias conclusões depois do 

exame das questões.

2) Participar ativamente do maior número possível de 

organizações e grupos legalmente constituídos para promover, 

não apenas com palavras, mas especialmente por meio de 

dedicação exemplar, a conscientização quanto à dignidade de 

todas as pessoas e o respeito pelos direitos humanos.

4º SEMANA DE MAIO

ASSUNTOS FINANCEIROS – Ano fiscal - O ano fiscal do RI tem 

início em 1º de julho e termina em 30 de junho. (Reg. Int. RI 

17.010.)

Para efeito de recolhimento das cotas per capita e pagamento 

das assinaturas de revistas, o ano fiscal está dividido em dois 

períodos semestrais, que vão de 1º de julho a 31 de dezembro, e 

de 1º de janeiro a 30 de junho. (Reg. Int. RI 17.040.1.)

As cotas per capita VENCEM e DEVERÃO SER PAGAS nos dias 

1º de julho e 1º de janeiro de cada ano, com base no número de 

associados do clube nessas datas.

Semestralmente todo secretário de clube recebe o relatório 

semestral (SAR), que inclui a fatura de co-tas per capita a 

serem pagas. Portanto, os clubes devem atualizar seus 

números de quadro associativo no RI até 1° de junho e 1° de 

dezembro, para evitar erros na confecção da fatura.

O clube que não receber o SAR até a terceira semana de julho 

ou janeiro deve fazer o download dos documentos no Acesso ao 

Portal (www.rotary.org/pt) ou solicitá-los por e-mail 

(data@rotary.org).
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Entregar o bastão ou recebê-lo não é apenas fazer exaltações 

aos projetos realizados  ou promover a festa da posse.

Os Dirigentes devem fazer um inventário da situação 

administrativa, financeira, quadro associativo, responsa-

bilidades em projetos, recursos junto a Fundação Rotária e 

ABTRF – Associação Brasileira The Rotary Foundation, 

patrimônio móvel e imóvel, programas e atividades em 

andamento, possibilitando recursos para a próxima gestão em 

especial no (caso dos clubes) de prover orçamento que permita 

o pagamento das cotas per capta de Rotary International, cujos 

vencimentos são no início de julho.

É importante que as posses sejam festivas, com a presença das 

lideranças rotárias, autoridades, lideranças representativas da 

comunidade, para irradiarmos confiabilidade e conhecimento 

de quem somos.

A transmissão de cargos e posse devem ser revestidas de 

harmonia entre os conselhos que saem e que entram, 

mostrando a todos a continuidade recomendada por Rotary 

International e a disposição de todos em trabalhar juntos.

Lembrem-se que Rotary International concede a cada Clube 

uma Carta Constitutiva que poderíamos em outras palavras 

dizer “ O Rotary lhe deu uma franquia” , e esta deve ser 

revest ida dos Direitos e Deveres,  obrigações e 

responsabilidade de cada conselho através dos ditames 

explicitados pelo Manual de Procedimento (que deve ser o seu 

livro de cabeceira), os Estatutos e o Regimento prescritos, além 

do conhecimento da existência do código de normas 

estabelecido pelo Conselho Diretor de Rotary International.

Aos Governadores compete a missão de supervisionar, treinar, 

orientar, motivar, fiscalizar a concessão e colaborar com os 

clubes.

Como Administradores de Rotary International devem seguir 

as recomendações de seus superiores hierárquicos, pois são 

designados para cumprir e fazerem cumprir as normas 

MENSAGEM DO DIRETOR DE RI

CHEGOU A HORA DE SABERMOS 
FAZER A RODA GIRAR.

É importante que os Conselhos 

Diretores de Clubes e  os 

Governadores de Distritos 2011/12 

se reúnam com os Dirigentes 

2012/13 para dar início a trans-

missão de cargos; já e agora.

rotárias estabelecidas.

Importante que as metas ênfases, planejamento estratégico, 

PLC, PLD, sejam compartilhadas com as recomendações de 

Rotary International. 

Dessa forma estaremos fazendo a harmonização dos 

Conselhos Diretores e fazendo com que cada um Conheça a si 

mesmo e possa Envolver a Humanidade.

José Antonio Figueiredo Antiório
 Diretor de Rotary International                                                                  

NOTÍCIAS DOS CLUBES

CASA DA AMIZADE DE BRAÇO DO NORTE
A APAE em parceria com a Casa da Amizade de Braço do Norte 

realizou um bingo beneficente. Na ocasião foi servido também 

um risoto além do sorteio de vários brindes.

A noite foi de muita alegria e confraternização, entre os 

Organizadores, as Senhoras da Casa da Amizade e a 

comunidade que prestigiou o evento.

A Apae, representada pela D. Arlete Kuerten Bianchini, 

recebeu durante o evento, um cheque no valor de R$ 1365,00 da 

entidade rotariana.

A Banda da Apae, fez excelente apresentação com muita 

vibração e alegria, com a participação de todos os presentes.
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RC DE ITAJAÍ COMEMORA 70 ANOS
No último dia 20 de Abril o Rotary Club de Itajaí comemorou 70 

anos de serviços prestados a comunidade itajaiense. 

Com a presença dos companheiros do Club e convidados, foi 

realizada uma bonita reunião festiva em que foram 

homenageados e lembrados os rotarianos que já passaram 

pelo terceiro o Club mais antigo do Distrito 4651.

Na oportunidade também foram admitidos dois novos 

companheiros.

PÉ NA ESTRADA

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

RC FLORIANÓPOLIS LESTE

RC SOMBRIO

RC IÇARA

EMPRESAS PARCEIRAS

www.portoitajai.com.br www.brasilfoods.comwww.dbschenker.com.br pedablio@terra.com.br
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GIRO MENSAL

DATA

25-05-12

26-05-12

26-05-12

26-05-12

26-05-12

26-05-12

26-05-12

26-05-12

26-05-12

26-05-12

26-05-12

26-05-12

26-05-12

26-05-12

26-05-12

27-05-12

27-05-12

HORA

20h30min

08h30min

09h15min

09h15min

09h45min

10h15min

11h30min

12h15min

13h45min

14h15min

15h00min

15h30min

16h00min

17h15min

20h30min

10h30min

12h00min

LOCAL DO EVENTO

Auditório do Centreventos

Auditório do Centreventos

Auditório do Centreventos

Auditório do CEPSUL

Pavilhão do Centreventos

Auditório do Centreventos

Auditório do Centreventos

Salão de Refeições

Auditório do Centreventos

Auditório do Centreventos

Auditório do Centreventos
 
Pavilhão do Centreventos

Auditório do Centreventos

 
Auditório do Centreventos
 
Sociedade Guarani

Iate Clube Cabeçudas

Iate Clube Cabeçudas

ATIVIDADES

Abertura da XIV Conferência do Distrito 4651 do Rotary.
Apresentações Artísticas. Coquetel para confraternização e
companheirismo.

Abertura dos trabalhos. Reapresentação da Abertura da
Conferência. Homenagens. Discursos.

Apresentação dos Jovens Intercambistas do Distrito 4651.

Assembléia dos Rotary Clubs do Distrito 4651.

Intervalo para lanche e companheirismo.

Palestra: A importância da mulher na família e no Rotary
atual. Ex-Governadora de Rotary International Adélia
Antonieta Villas.

Palestra: A Tractebel Energia e o Mercado Livre da Energia
Elétrica no Brasil. Engenheiro Eletricista Marco Antônio
Amaral Sureck.

Intervalo para almoço e companheirismo.

Reinício dos trabalhos. Avisos. Leitura da Ata da Assembléia
dos Rotary Clubs do Distrito 4651.

Palestra: Rotary, o futuro começa agora. Ex-Governador de
Rotary International Alceu Eberhardt.

Premiações Distritais.

Intervalo para lanche e companheirismo.

Palestra: Estratégias para o desenvolvimento da Amazônia.
General de Exército Augusto Heleno Ribeiro Pereira.

Sorteio, Discursos de despedidas e Encerramento.

Jantar Dançante para confraternização e companheirismo.

Reunião do Colégio de Governadores com o representante
do Presidente de Rotary International.
                                          
Almoço de companheirismo, por adesão, (confirmar presença).

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA DA CONFERÊNCIA DISTRITAL - 25,26 e 27/05.


