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MENSAGEM DO GOVERNADOR
Meus Companheiros e companheiras,
Após um ano de intenso trabalho, chegamos ao final da nossa
gestão a frente do Distrito 4651
de Rotary International. Como já
falamos em várias ocasiões, e
mais uma vez citando o Presidente Kalyan Banerjee, nós
dedicamos um precioso ano de
nossas vidas ao trabalho em prol
dessa grandiosa Organização denominada “Rotary”. Nossa tarefa
se iniciou com as inúmeras visitas que eu e Fátima fizemos a todos
os clubes e está sendo concluída agora, com o registro dos
objetivos alcançados neste vitorioso ano rotário, pois embora eu
também já tenha falado bastante sobre estes números, resolvi
escrever para que sirvam de testemunho e conduzam através do
tempo, a nossa passagem na direção deste Distrito.

coisa, pois ali não está registrado o orgulho e a
alegria que estamos sentindo por sabermos que
hoje temos muito mais amigos e somos muito
melhores que há um ano.
Termino agradecendo a toda a minha Equipe
Distrital, meus Governadores Assistentes e,
principalmente, aos meus Presidentes que são os
principais responsáveis por tudo que realizamos.
Hoje, todos nós temos a consciência e a certeza de
que, juntos já construímos e vamos entregar ao
Governador Nilson um DISTRITO MUITO MAIOR E
MAIS FORTE!
A todos os amigos, muito obrigado e um caloroso
abraço,
Carlos Augusto Pimenta
Governador

ANIVERSARIANTES

Eis alguns objetivos alcançados:
·Maior arrecadação para a Fundação Rotária desde a criação do
Distrito;
·Pela primeira vez todos os clubes fizeram doações para a
Fundação Rotária;
·Criamos um site moderno para o Distrito, que está em pleno
funcionamento e a cada dia é mais utilizado pelos clubes se
constituindo em uma ferramenta indispensável nos dias de hoje;
·Conseguimos somar ao nosso Quadro Associativo em mais de 150
novos sócios, levando o Distrito a ultrapassar o número de 1208
companheiros na data de hoje, ficando assim livre do
redistritamento;
·Iniciamos um trabalho de regulamentação no Programa de
Intercâmbio de Jovens, com a implantação de uma nova
metodologia na aplicação das provas de seleção e também a
decisão, já aprovada na Assembléia de Clubes, de ser criado um
novo Estatuto para o programa; e
·Fizemos uma parceria com a Fundação Rotária, os quatro
Distritos Rotários do Estado do Paraná e a SANEPAR, para
viabilizar um projeto de despoluição do rio Iguaçu. Ação que levou
o nosso Distrito a se colocar entre os dez distritos do mundo aptos
a realizar este tipo de projeto.
Tudo foi conseguido com um trabalho de conscientização, feito
durante as visitas que realizamos, onde procuramos criar
amizades e mostrar aos companheiros e companheiras a
importância e o valor que cada um deles representa para o Clube e
para o Rotary e a importância da ética e da transparência em todas
as ações realizadas.
Nós vivemos um ano maravilhoso onde muitos objetivos foram
alcançados, mas apesar de tudo que escrevi acima, faltou alguma

JULHO
01 - Bárbara Peter Rosa
Juarez Antônio de Barros
Manuel Esteves Barbosa
02 - Jadson – cônjuge Janine Cristini de Lima
Iclê – esposa companheiro Luiz Carlos Paes
Ramon Thomé Giassi
04 - Dario Maciel
Benta – esposa companheiro Evaristo Nascimento
Israel Rescaroli
Rúbia – esposa companheiro Luiz Antonio Magalhães
05 - Carlos Fernandes de Alcântara Jr.
Maria de Lourdes – esposa comp. Jair Alfredo May
07 - Ademir Buerger
Sílvia - esposa companheiro Ernesto Domingues
09 - Ary Cortese
Rafael Rosino dos Santos
11 - Glória – esposa Paulo Constantino
12 - Fábio Otto do Amaral Pfutzenreuter
Paulo Antonio Constantino
13 - Rafael Pietrowski Pinto
14 - Euclides Schallenberger
15 - Rogério Luis Pankratz
16 - Aleir Fernandes Madeira Jr.
Ronaldo Schara
17 - Adriana – esposa comp. Almir Rogério Francisco
18 - Vanir – esposa companheiro Roberto Lamim
22 - Cláudia Regina Cerávolo
Dinorah – esposa companheiro Luiz Carlos Tronca
24 - Roberto – cônjuge Edna Zannin Lopes
Tatiani – esposa companheiro Richard Brighenti
27 - Paulo Roberto Smaniotto Filho
28 - Fernando Martins Rodolfo
Rose – esposa companheiro Luiz Alfredo Werka
29 - Andréa – esposa comp. Antônio Custodio de Oliveira
Maria Nair da Silva
30 - Everton Jorge da Luz
31 - Tânia Maria Surmann
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OTTOKAR ESCREVE

Resta-nos sorrir ante uma bruxuleante chama que se apaga;
não adianta chorar o que passou. É hora de fazer nossos votos,
de desejar que o ideal rotário, que sempre nos acalentou,

“...Vidas que se apagam a sorrir...
...Luzes que se apagam, nada mais...
...É sonhar, em vão tentar aos outros
iludir...
...Se o que se foi, prá nós
Não voltará jamais...
“...Para que chorar o que passou?
Lamentar perdidas ilusões..
Se o ideal que sempre nos acalentou
Renascerá em outros corações...?”

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

MENSAGEM DO DIRETOR DE RI
GOVERNADORES 2011-12

companheiros registrados no RI. Hoje, faltando dez dias para o

No espírito do apagar as luzes
deste ano Rotário, quero parabenizar, agradecer e cumprimentar
todos os governadores 2011/12,
que se dedicaram de forma
expressiva, durante os treinamentos em Valdívia, Santos e San
Diego e realizaram uma excelente
gestão.

encerramento do nosso ano rotário, recebi uma comunicação

No Brasil, Bolívia e Equador, conseguimos espantar o fantasma

Busco, e encontro, em “Luzes da Ribalta”, de Charles Chaplin
(1952), a motivação para este derradeiro, último escrito para
nossa Carta Mensal.
Em notícia do dia 19 de maio, nosso Governador Carlos Augusto
Pimenta informa que
“...Em janeiro de 2012 atingimos o número de 1221

do RI afirmando que o Distrito 4651 só tem 1169 companheiros

do redistritamento, com todos os distritos alcançando a meta

registrados e que este número nos leva ao redistritamento no

dos 1200 sócios.

próximo dia 30 de junho. Comparando o número de janeiro com
o de hoje, verificamos que os clubes deram baixa de 52
companheiros sem se preocupar em repor, sendo esta a
principal causa do nosso declínio...”
Acompanhei bem de perto o grande esforço do nosso
Governador neste ano Rotário, seu empenho, sua dedicação;
um ano antes de assumir, já tinha pronto seu Guia Distrital 2011-

Nos demais, todos estão trabalhando para encontrarem o
caminho do sucesso.
A participação dos governadores, orientando, supervisionando,
fiscalizando e principalmente motivando os seus Distritos e
presidentes de Clubes, foi eficaz, eficiente e de verdadeiro
sucesso.

12, de bela apresentação e de um conteúdo a ser imitado. As

Captaram recursos expressivos à Fundação Rotaria,

visitas aos Clubes - cada Clube foi pessoalmente visitado pelo

destacando-se no Brasil as Contribuições à ABTRF - Associação

casal Pimenta pelo menos 4 vezes neste ano – demonstraram

Brasileira The Rotay Foundation, que alcançou e suplantou a

um esforço fora do comum. O elenco de realizações, a começar

marca dos US$ 500.000 Dólares.

pela contribuição à Fundação Rotária, são motivo de aplausos,

Realizaram projetos junto às suas comunidades, com recursos

com louvor. Havia uma confiança, e mais do que isso, uma

advindos de campanhas e dos subsídios recebidos da Fundação

certeza, que seria atingido, e até mesmo ultrapassado, o

Rotaria.

número de 1.200 associados no Distrito 4651.

Receberam com galhardia, entusiasmo e carinho, os

Agora estamos nas mãos da Diretoria do Rotary International.

Coordenadores de Rotary, Fundação, Imagem Pública, Diretores

Se fizer valer aquilo que foi propalado, que se não atingíssemos

e representantes do Presidente de Rotary International em

o número de 1.200 associados até o dia 30 de junho de 2012

atividades Distritais e Conferências.

seremos re-distritados – significa que nosso 4651 será
aglutinado a um outro distrito - desaparecerá o número 4651,
uma efêmera vida de 14 anos, iniciada em 1998 – um triste fim

Planejaram e realizaram Conferências, com conteúdo
programático e filosófico de Rotary com muito companheirismo.

para um número que iniciou como a mais nova estrela na

Envolveram a juventude, através do Projetos Ryla, programas de

constelação de Rotary - que chegou a ser uma aura mística no

Rotary (Rotaract, Interact e Intercâmbio Internacional de Jovens),

concerto dos mais de 500 Distritos em R.I. – o primeiro a contar

mostrando que juntos, Rotarianos e Juventude podem

com um número ímpar em sua terminação.

transformar nossas comunidades através do servir.
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Promoveram e apoiaram às recomendações de Rotary

E hoje nós dizemos: Parabéns pelo Sucesso alcançado nesse

International em Relação ao Planejamento Estratégico, Plano

ano rotário! Isto porque o Sucesso é ser Feliz.

de Visão de Futuro, a continuidade e às mudanças
preconizadas pelo Presidente Kalyan.
Mostraram o Rotary com melhorias em nossos marcos rotários
ou iluminando pontos importantes, por ocasião do aniversário
dos 107 anos, em especial divulgando o THE END PÓLIO.
Como diz o bom mineiro:
“Pois é, os iluminados brilharam e o sucesso foi alcançado.”
Boas Vindas e Sucesso, Governadores e Presidentes 2012-13!
Encaremos 2012-13, com fé e entusiasmo, conhecendo ainda

·E você conseguiu resultados e não apenas se esforçou;
·Você não teve piedade de si mesmo, envolvendo-se e se arriscando, pois você está encerrando um ano de trabalho num
cargo que foi merecido;
·Você está deixando o cargo sem reclamar, sem dar desculpas,
e sem ficar buscando culpados, pois você decidiu inúmeras
vezes, você planejou muita coisa, e você realizou um sem
número de tarefas.
·Isso mesmo, você foi VENCEDOR!

mais a nós mesmos, possibilitando a busca da paz, para

E, agora, encerrado o dia 30, você assume enquanto do Rotary

continuarmos envolvendo a humanidade.

a condição vitalícia de EGD, título que nunca mais será retirado

O caminho do sucesso é a inspiração nas boas recomendações,

de você.

humildade, tolerância, amizade, precaução e entendimento que

Assim, mais uma vez, PARABÉNS pelo SUCESSO, e fique com

somos uma organização de voluntários e como tal, nos

o nosso ABRAÇO, a nossa ALEGRIA e os nossos SORRISOS,

oferecemos ao servir dentro de nossas possibilidades e do

desde o Planalto Central.

nosso perfil profissional, pois o Rotary é composto de homens e
mulheres, líderes profissionais, que servem nossas
comunidades através do companheirismo e de nossas

Chico & Christine Schlabitz
Training Leader 2010/2012.

profissões.
Que todos nós sejamos abençoados.
José Antonio Figueiredo Antiório
Diretor de Rotary International

NOTÍCIAS DOS CLUBES

RC DE FLORIANÓPOLIS
No último dia 21 de Junho o Governador Carlos Augusto

DESTAQUE

Pimenta realizou visita ao Rotary Club de Florianópolis. Na
oportunidade, os companheiros do clube prestaram

LEIA NA INTEGRA, TEXTO DA CARTA DE
PARABENIZAÇÃO ENVIADA AO GOVERNADOR CARLOS AUGUSTO PIMENTA
Brasília, 20 de junho de 2012.
Governador CARLOS AUGUSTO PIMENTA:
Sucesso!
Essa foi a palavra que Christine e eu usamos para iniciar um
pequeno texto encaminhado a você no dia 25 de junho de 2011,
quando estávamos desejando tudo de bom. Lembra disso?
Por certo, não deve se lembrar. Afinal, tantos foram os
acontecimentos que o que ficam são as marcadas pela vida do
dia a dia. É assim mesmo. As palavras dos textos voam, apenas
voltam quando são relembradas e, agora, Christine e eu
estamos relembrando algumas.

homenagem ao governador em agradecimento ao trabalho
realizado no ano rotário. A reunião contou também com a
presença do prefeito de Florianópolis Dário Berger.
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EMPRESAS PARCEIRAS

www.portoitajai.com.br

RC DE BRAÇO DO NORTE
Idealizado e muito bem apresentado, pelos Grupos Divina Arte
e Sopro Divino, acontece aos domingos à noite, depois da Missa
na Igreja Nosso Senhor do Bonfim da cidade de Braço do Norte,

www.dbschenker.com.br

o Projeto Teatro na Praça. O evento se tornou ponto de encontro
e tem recebido semanalmente grande público com muita
alegria. A divulgação e todo o apoio a este grandioso projeto é
do Rotary Club de Braço do Norte.

pedablio@terra.com.br

www.brasilfoods.com

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
------------------------------------------------------------

DÓLAR ROTÁRIO | JULHO - R$ 2,06

Projeto Gráfico - FineMult Comunicação
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RETROSPECTIVA 2011-2012
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