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MENSAGEM DO GOVERNADOR

Meus Companheiros e compa-
nheiras,

No último final de semana do 
mês de maio realizamos a XIV 
Conferência do nosso Distrito 
4651, que foi preparada para 
proporcionar aos rotarianos e 
convidados um evento digno de 
recebê-los e de toda tradição do 
Rotary. Eu e Fátima, juntos com 
toda equipe, programamos e 
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apresentamos aos partícipes uma grande festa onde se 
destacaram principalmente os aspectos culturais de 
entretenimento e as belas palestras apresentadas, que 
proporcionaram aprendizado, amizades e companheirismo.  
Foram dias muito felizes e inesquecíveis para todos aqueles que 
conhecem e amam o Rotary.

Quando participamos da Assembleia Internacional em San Diego, 
EUA, eu e a Fátima ouvimos o Presidente Kalyan Banerjee dizer 
que no dia 01 de julho de 2011, nós Governadores passaríamos a 
dedicar um ano de nossas vidas ao Rotary e que no final, 
ficaríamos felizes pelo trabalho que teríamos realizado. Baseado 
nesta afirmativa, hoje posso afirmar aos rotarianos e amigos que 
foi um ano pleno, não só em atividades e realizações mas também 
de felicidade por termos alcançados os objetivos pré-
determinados e conseguido um grande número de amigos. Só 
temos a agradecer.

Cabe-me destacar ainda, o apoio recebido do Governador Adriano 
e sua esposa Cleonice, que representando o nosso Presidente 
Kalyam Banerjee não mediram esforços para tornar a nossa 
Conferência mais atraente e acolhedora, sua simpatia e 
humildade cativou a todos.

À Governadora Adélia Antonieta Villas e sua bela família, ao 
Governador Alceu Eberhardt e Tânia, ao General Augusto Heleno 
Ribeiro Pereira e Sonia e ao Engenheiro Marco Antonio Amaral 
Sureck, os nossos sinceros agradecimentos pela lindas palestras, 
sem a participação de vocês a nossa Conferência teria muito 
menos brilho.

Companheiros, agora faltam apenas alguns dias para o final da 
nossa trajetória, mas ainda precisamos trabalhar para manter e, 
se possível, aumentar os índices alcançados. Para isto eu continuo 
contando com o trabalho de todos os rotarianos deste Distrito até o 
dia 30 de junho.

Juntos já construímos um DISTRITO MUITO MAIOR E MAIS FORTE!

ANIVERSARIANTES

DÓLAR ROTÁRIO | MAIO - R$ 2,00

JUNHO

03 - Antônio Custódio de Oliveira Filho
06 - Amélia Silveira
       Roseli - Esposa Everton Jorge da Luz
       José Luiz – cônjuge Luciene Maria de Carvalho
07 - Mauri Manoel Cabral
08 - Anicéa - Esposa Augusto Burigo da Luz
        Tânia - Esposa Evani Lole
10 - Jaime Francisco Braun
11 - Adão Silvano
        Luiz Kiyoshi Nakayama
12 - Giovani Duarte Oliveira
14 - Lolita - Esposa Almir Hercilio da Silva
15 - Miriam Marta W. Caldas
16 - Janine Cristini K. de Lima
        Marco – cônjuge Elisabeth Schirmer
17 - Ottokar Adolfo Hagemann
        Rosangela Rampinelli Siqueira
18 - Andreza - Esposa Luiz Echevarieta
       José Francisco Cardoso
       Maria de L. Branco - Esposa Paulo Fernando Branco
19 - Cristine - Esposa Darci Cattani Junior
20 - Ângela - Esposa Marcelo Gregory
        Oscar Guilherme Bremer Neto
21 - Carlos Alberto Hartz
        Maria de Fátima Pimenta
23 - Álvaro Faccenda
        Laura - Esposa André Luiz Rocha
        Schirley - Esposa Jacinto José Mendes
25 - Barbara Porto Machado
        Carlos Alberto Rosa Junior
28 - Ivanor de Souza
29 - Pedra Noldin

Um caloroso abraço,
Carlos Augusto Pimenta                                                                                             

Governador
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“...Se você tiver que redigir um texto, e lhe faltarem as palavras, 

ou a inspiração, busque ajuda num Veríssimo, numa Lya Luft, ou 

num José Saramago...” 

E por uma feliz coincidência, me caiu nas mãos um texto de 

Saramago sob o título “Escrever e Traduzir”: - “...Mesmo 

quando estivermos a utilizar a nossa própria língua 

transportamos o que vemos e o que sentimos para um código 

convencional de signos, a escrita... e deixamos às 

circunstâncias e aos acasos da comunicação a responsabilidade 

de fazer chegar à inteligência do leitor, não tanto a integridade 

da experiência que nos propusemos transmitir... - ...mas uma 

sombra, ao menos, do que no fundo do nosso espírito sabemos 

bem ser intraduzível, por exemplo... a emoção pura de um 

encontro, o deslumbramento de uma descoberta, esse instante 

fugaz de silêncio anterior à palavra que vai ficar na memória 

como um rasto de sonho que o tempo não apagará por 

completo...”

Sou daqueles que se deslumbram, que se extasiam ante a 

beleza, a alvura de um fino lençol de fio egípcio; outros há que 

em primeiro lugar notam um cocô de mosca no belo pano. Uso 

esta metáfora para definir nossa Conferência Distrital, quando 

recordo que já dizia em minha primeira Carta Mensal: - “...Sem 

dúvida, este será um ano de grandes realizações no Distrito 

4651...”

Do evento restam em minhas lembranças: a pontualidade na 

observância dos horários, a concisão das mensagens Rotárias, 

com destaque para a sóbria elegância do Representante do 

Presidente de Rotary International Companheiro Ex-

Governador Adriano Jorge Souto (D.4530 – Brasília -2009-10), da 

palestrante Adélia Antonieta Villas (Ex-Governadora do D-4570 – 

Rio de Janeiro -  1998-99)  o requinte das apresentações 

artísticas, o alto grau de profissionalismo dos palestrantes, a 

alegria nos semblantes dos convivas – nada de atropelos, nada 

de ansiedade – uma partitura executada com perfeição, que 

tinha por detrás um maestro cônscio de sua responsabilidade e 

NOSSA CONFERÊNCIA

“...Se você quiser ter a certeza de que 

irá acertar no seu alvo, deve usar uma 

arma com mira telescópica...”

“...Se o seu fardo for muito pesado, 

peça ajuda a um guindaste, ou a um 

elefante...”

que soube conduzir sua orquestra de assistentes e auxiliares 

com a habilidade de um regente experimentado. E aqui dou 

ênfase à expressão de Saramago: - “... esse instante fugaz de 

silêncio anterior à palavra, que vai ficar na memória como um 

rasto de sonho que o tempo não apagará por completo...”

Tudo de acordo com a previsão feita no texto para a primeira 

Carta Mensal: - “Você executou um trabalho de que se pode 

orgulhar!”

Parabéns, Companheiro Pimenta!

Parabéns, Companheiro Governador!

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

NOTÍCIAS DOS CLUBES

RC DE SÃO JOSÉ
O Rotary Club de São José realizou no dia 19 de maio uma 

viagem de companheirismo para Urussanga. Na oportunidade 

os companheiros aproveitaram para fazer uma visita para o 

Rotary Club de Urussanga.

Na foto abaixo, todos os companheiros reunidos para a partida 

de São José. Na outra foto a  recepção da presidente do Rotary 

Club de Urussanga, Sra  Edna Zannin Lopes com o presidente 

do clube de São José.
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RC DE SÃO JOSÉ
No último dia 11 de maio o Rotary Club de São José, 

comemorou o dia das mães com um jantar no Restaurante 

Guaciara. O evento contou com a presença de todos os 

companheiros e familiares. Homenagens foram prestadas as 

“mães” do clube. 

RC DE SÃO JOSÉ

Na reunião, do dia 09/05, O Rotary Club de São José recebeu a 

visita o sr. Manoel Silva Filho, que brindou a todos com uma 

excelente palestra sobre o Grupo de Mútua Ajuda.

O grupo reúne pessoas que procuram se ajudar mutuamente, 

na tentativa de melhorar seus comportamentos, dos seus 

familiares e amigos. 

RC DE SÃO JOSÉ
No início do mês de maio, entre os dias 03 á 06, realizou-se a 

Feira da Esperança, no Centro-Sul em Florianópolis. Como 

tradição, o Rotary Club de São José ajudou voluntariamente na 

portaria do evento. Segue foto de alguns companheiros que 

auxiliaram no evento.

IMPORTANTE - COMUNICADO DO DISTRITO

Comunicamos a desativação do telefone da Sede do Distrito, 

portanto o número: (47) 3368 1378 não funciona mais.

XIV CONFERÊNCIA DISTRITAL

OS PALESTRANTES PARTICIPANTES DA 
XIV CONFERÊNCIA DISTRITAL

Marco Antonio Amaral Sureck – Engenheiro Elétrico Tractel 

Energia GDF Suez.
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EGD Adélia Antonieta Villas. Augusto Heleno Ribeiro Pereira - General de Exército.

Alceu Eberhardt - Coordenador do Rotary para as Zonas 22A e 

23A nos anos rotários 2010-2012.

Adriano Jorge Souto e Cleonice Terezinha Batista Souto – casal 

representante do Presidente de RI.

EMPRESAS PARCEIRAS

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