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META

1060 COMPANHEIROS (2011)

1200 COMPANHEIROS
(2012)

CRESCIMENTO
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MENSAGEM DO GOVERNADOR

Há alguns anos o nosso Distrito vem convivendo com a questão do 

aumento de companheiros e, apesar do empenho dos meus antecessores, 

ainda não alcançamos um número que garanta a sobrevivência do Distrito 

e dê ao Governador a tranqüilidade para trabalhar com outros objetivos.  

Iniciamos as visitas oficiais aos nossos Rotary Clubes evidenciando mais 

uma vez o tema, “Aumento do Quadro Associativo”. Já nesses primeiros 

encontros, transmiti aos clubes as metas colocadas pelo Rotary 

International, que nos levou a estabelecer três objetivos a serem atingidos 

neste ano rotário.  O primeiro é conseguir um mínimo de 1200 

companheiros no Distrito, o segundo é que todos os clubes tenham no 

mínimo 20 membros e o terceiro é que haja um aumento real de três 

companheiros em cada clube, até 30 de junho de 2012.

É evidente que cabe ao Governador a tarefa de dirigir e incentivar todo este 

processo, mas tenho consciência que, são os clubes que fazem acontecer, 

e por isto, são eles os maiores parceiros para alcançar os objetivos acima 

citados. O slogan “Cada Rotariano: Admita Um, Retenha Um” precisa 

inspirar a todos os rotarianos, pois somente eles, nos seus clubes 

possuem esta capacidade de realização. 

Assim, começamos este ano rotário pedindo o apoio e o empenho de todos, 

para juntos empreendermos ações que nos levem ao sucesso desta 

jornada, que representa nossa sobrevivência e nosso futuro como Distrito.

Esta não é uma tarefa isolada do Governador, é sim um desafio para todos 

os rotarianos, pois embora eu saiba que a minha determinação e o meu 

empenho são importantes, tenho certeza que todo o sucesso e o alcance 

dos objetivos propostos dependem principalmente da ação de cada 

rotariano.

Juntos construiremos um DISTRITO MUITO MAIOR E MAIS FORTE! 

Um caloroso abraço,

Carlos Augusto Pimenta
Governador

Meus Companheiros,

Agosto é o mês do Desenvolvimento 

do Quadro Associativo e não há 

momento mais oportuno para 

falarmos neste assunto haja vista 

que, em 2011-12 este tema adquire 

uma importância especial para o 

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 - Max Paul Junior
------------------------------------------------------------
Tesoureiro - Ary Cortese
------------------------------------------------------------
Projeto Gráfico - FineMult Comunicação
------------------------------------------------------------
Tiragem - 700 unidades

VISITAS OFICIAIS DO GOVERNADOR

AGOSTO                            CLUBES

03 - 4ª feira                      RC de Tubarão - Sul

04 - 5ª Feira                     RC de Florianópolis Ilha-Norte

08 - 2ª feira                      RC de Palhoça

09 - 3ª feira                      RC de S. Amaro da Imperatriz

10 - 4ª feira                      RC de Imbituba

11 - 5ª feira                      RC de Tubarão

15 - 2ª feira                      RC de Florianópolis - Jurerê

16 - 3ª feira                      RC de Biguaçu

17 - 4ª feira                      RC de Florianópolis - Ilha

18 - 5ª Feira                     RC de Florianópolis

19 - 6ª feira                      RC de Florianópolis Atlântico

22 - 2ª feira                      RC de Tubarão - Cidade Azul

23 - 3ª feira                      RC de Jaguaruna

24 - 4ª feira                      RC de Braço do Norte

25 - 5ª feira                      RC de Itajaí Norte
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“Inspiração” – é o estado mental – ou emocional – quando nosso 

intelecto é fortemente estimulado num ímpeto criador para a 

realização de algo muito significativo. É um estado de permanente 

alerta para idéias novas, capaz de influenciar e de contagiar outros; 

ousadia; audácia. Não requer grande esforço, apenas estar “focado”, 

concentrado no objetivo, e de anotar as idéias à medida que forem 

surgindo.

“Transpiração” – acontece quando é hora de se colocar em prática as 

idéias que brotaram do impulso criador. Aqui, sim, é requerido um 

grande esforço, que pode se prolongar por dias, por semanas, ou por 

um tempo indefinido, até a concretização do objetivo. Há necessidade 

de traçar metas, para si ou em conjunto com a equipe de trabalho. 

Acompanhar a execução. Corrigir desvios. Buscar caminhos 

alternativos. Requer, em alto grau, espírito de liderança. Requer 

concentração, dedicação, dinamismo, “jogo de cintura” e, 

principalmente, que não se perca de vista o objetivo.  

Uma soberba demonstração dessas verdades pode ser constatada por 

todos quantos tiveram oportunidade de participar da solenidade de 

posse e de transmissão de cargos no Distrito 4651 de Rotary 

International, na Sociedade Guarani, em Itajaí, na noite de sábado, 25 

de junho de 2011. 

Nosso Companheiro Governador Carlos Augusto Pimenta e sua esposa 

Fátima estão resgatando os gloriosos feitos de Rotary de outras épocas 

em que, quando Rotary falava, as cidades paravam para ouvir. Tão logo 

escolhido pelo Colégio de Governadores, imediatamente se pôs a 

trabalhar; preocupado com a responsabilidade, feliz e ansioso para 

produzir algo destacado na vida do Distrito, dos clubes e dos rotarianos 

e, consciente dos desafios, foi à luta, certo de poder contar com a ajuda 

dos companheiros e dos parceiros de empreitada. A primeira 

demonstração de seu dinamismo aconteceu quando apresentou seu 

Plano de Atividades – “Distrito 4651 - Guia Distrital 2011-12”. 

Abrangente, compacto, de bela feitura, conquistou e cativou os que 

ainda estavam incrédulos. De maior impacto foi a solenidade de 

OTTOKAR ESCREVE

Não é preciso ser profeta para prever o que o 

futuro nos reserva neste ano rotário de 

2011-12 em nosso Distrito 4651.

Já se disse que o sucesso, em qualquer 

atividade humana, depende: - 
1º. – de 10% de inspiração;
2º. – de 90% de transpiração.

transmissão de cargos e a sua posse, o jantar festivo e na continuação o 

grandioso baile, animado por nada mais nada menos do que a famosa 

orquestra “Volares Band”, quando conseguiu colocar na Sociedade 

Guarani quase 400 convivas. Sem atropelos. Inscrições prévias. 

Lugares demarcados. Discursos na medida e quantidade exatas. Um 

jantar delicioso, um perfeito serviço de garçons. Ambiente cordial, 

alegre, de pessoas felizes pelo encontro. E a mensagem do Presidente 

de RI, com enfoque na Família, projetada nos telões, que a todos 

enterneceu. 

Sem dúvida, este será um ano de grandes realizações no Distrito 4651.

O autor é o EGD 4651 – 1998-99 -  Ottokar A Hagemann, 1º. Governador do Distrito.
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Rotary Club de São José empossa nova 
diretoria.

Tomou posse a nova diretoria do Rotary Club de São José, gestão 

2011/2012 no último dia 29 de junho no Restaurante La Nona. O 

companheiro Juarez Antônio de Barros, novo presidente, deu posse ao 

novo conselho diretor e em seu discurso enalteceu o trabalho realizado 

pelo então Presidente, companheiro Lourival Mattos e sua diretoria, 

destacando que durante a sua gestão, toda a família Rotária foi 

fortalecida. O presidente empossado apresentou seus projetos para o 

ano rotário e todos celebraram a nova etapa que se iniciou com a posse.

NOTÍCIAS DOS CLUBES
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Rotary Club de Palhoça Cambirela 
empossa seu novo Presidente. 

No dia 30 de junho de 2011, foi empossado o novo Presidente 

2011/2012, Fabiano Silva, em cerimônia festiva que contou com a 

presença do Governador Carlos Augusto Pimenta. Na ocasião, foi 

fundado o Rota Kids Palhoça Cambirela, assumindo como Presidente 

João Victor Rolhing da Silva.
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Lançado Programa de Intercâmbio no 
Rotary Club de Florianópolis.

Em uma parceria entre o Rotary Club de Florianópolis e a Coordenação 

do Programa de Intercâmbio de Jovens, foi lançado o site do Programa 

de Intercâmbio do Distrito 4651. De tecnologia moderna, o site também 

pode ser acessado por Smartphone e Ipad. Faça uma visita: 

www.intercambiorotary4651.wordpress.com.

Projeto Rotary na escola é firmado com 
tradicional Colégio de Florianópolis. 

Tradicional escola de Florianópolis, há mais de 100 anos educando os 

jovens catarinenses, o Colégio Catarinense firmou no último dia 

primeiro de julho, com o Rotary Club de Florianópolis, um termo de 

adesão ao Projeto Rotary na Escola, para promover o Programa de 

Intercâmbio de Jovens do Distrito 4651 e realizar campanhas 

educativas comunitárias. Estiveram presentes no ato o Prof. Pe. Mário 

Sundermann, Diretor Geral do Colégio, acompanhado de toda sua 

diretoria, e o past-president do clube, Antonio Bencz, Islândia 

Schneider, oficial de intercâmbio, Carlos Bessa da Fundação Rotária e 

Wan Yu Chih responsável pelos Serviços à Comunidade.

Banco de Cadeiras de Rodas - Rotary 
Club Balneário Camboriú Atlântico. 

Ocorreu no último dia 09 de julho a entrega de uma cadeira de rodas 

especial para a menina Jamile de 05 anos, portadora de paralisia 

cerebral com quadriplagia. O projeto foi realizado em parceria com o 

RC Curitiba Rebouças e com recursos dos dois clubes e de doações 

especiais.

Posse conjunta dos Clubes de Balneário 
Camboriú promove companheirismo.

Os Rotary Clubes de Balneário Camboriú deram uma demonstração de 

união entre os clubes e companheiros, pois no último dia primeiro de 

julho, realizaram a posse conjunta dos presidentes dos quatro clubes 

da cidade, em um evento onde o companheirismo saiu muito 

fortalecido. A alegria e a descontração foram contagiantes, num 

ambiente acolhedor e com muito calor humano. A cerimônia da posse 

conjunta dos presidentes ocorreu no Restaurante Sapore Speciale, 

localizado junto ao Hotel Sibara em Balneário Camboriú.    
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Posse do Conselho Diretor do Rotary 
Club Florianópolis - Jurerê.

O Governador Carlos Augusto Pimenta, esteve presente no último dia 

15 de julho na posse do conselho diretor do Rotary Club Florianópolis – 

Jurerê para o ano rotário  2011-2012. Juntamente com o jantar festivo, 

companheiros foram agraciados com o Título Paul Harris.

Governador visita RC de Itajaí
No último dia 20 de julho, o Rotary Club de Itajaí, admitiu mais uma nova 

sócia, a Sra. Sandra Mara Zen, na oportunidade, também foi realizada a 

visita oficial do Governador Carlos Augusto Pimenta, que foi recebido 

pelo presidente Ivaldo Guindani e sua esposa Elenita. No encontro, o 

Governador, ressaltou a importância do companheirismo e também 

apresentou a campanha do RI, para que cada rotariano traga um e 

retenha um companheiro em seu clube.    

Churrascada do RC Florianópolis - Leste  

Visitas às Casas da Amizade.
O Governador Carlos Augusto Pimenta e a Coordenadora das Casas da 

Amizade do Distrito 4651, Mª de Fátima Pimenta, no mês de julho 

realizaram visitas oficiais às Casas da Amizade de Turvo, Urussanga e 

Itajaí. Confira as fotos abaixo!

CLUBES, colaborem com a Carta 
Mensal. Enviem suas notícias para o 
e-mail: cartamensal@gmail.com!
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4) nomear presidentes e membros das comissões do clube que sejam 

adequados a função;

5) certificar-se de que cada comissão do clube tenha propósitos 

perfeitamente definidos e opere eficazmente;

6) comparecer a Conferencia Distrital;

7) colaborar com o governador em diversos assuntos rotários de 

interesse do clube e do distrito, e responder prontamente as 

correspondências;

8) supervisionar a preparação do orçamento do clube e a sua 

escrituração contábil, inclusive a auditoria anual;

9) garantir que um programa abrangente de treinamento seja 

implementado pelo clube, e, se necessário, nomear um ou mais 

instrutores de clube para conduzi-lo;

10) certificar-se de que as informações importantes contidas na carta 

mensal do governador e em outros boletins e publicações da Secretaria 

e do governador sejam transmitidas aos associados do clube;

11) apresentar ao clube, em junho, um relatório completo referente a 

situação financeira e ao cumprimento da programação proposta para o 

ano;

12) assegurar uma fácil transição de função, colaborando, antes de 

concluir o mandato, com o presidente eleito e transferindo a este 

arquivos, documentos e informações relevantes, inclusive financeiras;

13) realizar uma reunião com os membros do Conselho Diretor que 

estão deixando suas funções e aqueles que estão por assumi-las, com 

a finalidade de garantir a continuidade administrativa do clube. 

2º SEMANA DE AGOSTO
Conselho Diretor e dirigentes de clube

O Conselho Diretor e o órgão administrativo do clube. Seus membros 

são nomeados de acordo com as normas estabelecidas no Regimento 

Interno do clube, devendo se reunir pelo menos uma vez por mês. Os 

1º SEMANA DE AGOSTO
Atribuições do presidente de clube:

1) presidir as reuniões do clube;

2) assegurar que cada reunião seja 

cuidadosamente preparada, iniciada e 

concluída pontualmente;

3) presidir as reuniões do Conselho Diretor, 

realizadas pelo menos uma vez ao mês;
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INSTRUÇÕES ROTÁRIAS - EDG DARIO MACIEL dirigentes do clube são o presidente, o presidente eleito, o ultimo ex-

presidente e um ou mais vicepresidentes (todos membros do Conselho 

Diretor), o secretario, o tesoureiro e o diretor de protocolo (que podem 

ser membros do Conselho Diretor, conforme dispuser o Regimento 

Interno do Rotary Club). 

As qualificações exigidas dos membros do Conselho Diretor e 

dirigentes do clube estão estabelecidas nos Estatutos Prescritos para o 

Rotary Club. Todos os dirigentes e diretores devem ser associados 

representativos em dia com suas obrigações para com o clube. Antes 

de assumir seu cargo de presidente de clube, o presidente eleito deve 

participar do Seminário de Treinamento de Presidentes Eleitos de 

Clube e da Assembléia Distrital. O presidente do clube deve:

1) ter capacidade para assumir a administração do clube e conquistar a 

estima e confiança dos associados;

2) estar preparado para dedicar o tempo e os esforços necessários para 

coordenar e executar os trabalhos do clube;

3) ter servido como secretario de clube, membro do Conselho Diretor 

do clube ou membro de uma ou mais das principais comissões do 

clube;

4) ter comparecido a pelo menos uma Conferencia Distrital e 

Convenção Internacional;

5) ter conhecimento básico sobre os Estatutos e Regimento Interno do 

Rotary Club. 

As atribuições dos membros do Conselho Diretor e dos dirigentes de 

clube estão especificadas no Regimento Interno do Rotary Club.

3º SEMANA DE AGOSTO
Plano de Liderança de Clube

O propósito do Plano de Liderança de Clube e fortalecer os clubes com 

uma estrutura administrativa que favoreça a eficácia (veja o item sobre 

Rotary Club eficaz). Para implementar o Plano de Liderança de Clube, 

lideres 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 transferência 

de responsabilidades aos futuros lideres;

· ajustar as diretrizes do clube para que reflitam a estrutura das 

comissões, bem como os papeis e responsabilidades dos lideres de 

clube;

· oferecer oportunidades para aumentar o companheirismo entre os 

associados;

· certificar-se de que todos os associados estejam envolvidos com 

algum projeto ou atividade do clube;

· desenvolver um plano abrangente de treinamento que possibilite que: 

– os lideres de clube participem de treinamentos distritais;

– 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, seguindo o recomendado pelo Plano de 

Liderança Distrital. O clube deve revisar o plano anualmente.

4º SEMANA DE AGOSTO
Comissões de clube

Cabe aos presidentes das comissões alcançarem as metas anuais e de 

longo prazo do clube embasadas nas Avenidas de Serviços.

O presidente eleito, o presidente atual e o ex-presidente imediato 

devem colaborar para garantir a continuidade administrativa no clube e 

planejar a escolha dos sucessores. Quando viável, os membros das 

comissões devem ser indicados para mandatos de três anos, o que 

ajuda a assegurar a continuidade dos trabalhos. O presidente eleito do 

clube e responsável pelo preenchimento de funções vagas nas 

comissões, indicação dos presidentes das comissões e realização de 

reuniões de planejamento antes da tomada de posse. Recomenda-se 

que todo presidente de comissão tenha experiência anterior como 

membro de comissão. As seguintes comissões permanentes devem 

ser formadas:

 Administração. Conduz atividades relacionadas a operação do clube.

Desenvolvimento do Quadro Associativo. Desenvolve e implementa 

plano abrangente para recrutamento e retenção de associados.

Imagem Pública. Desenvolve e implementa planos para manter o 

publico informado sobre o Rotary e promover atividades e projetos do 

clube.

Projetos Humanitários. Desenvolve e implementa atividades 

educacionais, humanitárias e profissionais que atendam a 

necessidades de comunidades locais e internacionais.

Fundação Rotária. Desenvolve e implementa planos para apoiar a 

Fundação  Rotaria por meio de contribuições financeiras e participação 

em programas da entidade. Comissões ad hoc adicionais podem ser 

formadas conforme necessárias.

Treinamentos. Presidentes de comissão de clube devem participar da 

Assembléia Distrital antes de assumir a função.

Interação com a equipe de líderes distritais. Comissões de clube 

devem interagir com governadores assistentes e comissões distritais 

que tenham funções semelhantes.

Relatórios.  As comissões devem enviar ao Conselho Diretor do clube e 

apresentar em assembléias do clube relatórios periódicos sobre as 

atividades desenvolvidas.
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JULHO
02 - Iclê, esposa do companheiro Luiz Calos Paes
       Jadson, cônjuge da companheira Janine Cristini Kenig de Lima
04 - Dario Maciel
       Benta, esposa do companheiro Evaristo Nascimento
       Rubia, esposa do companheiro Luiz Antonio Ferreira Magalhães
05 - Carlos Fernando de Alcântra Junior
07 - Ademir Bürger
       Silvia, esposa do companheiro Ernesto Waldemar Domingues
09 - Rotary Club de São José
       Ary Cortese
11 - Glória Constantino 
12 - Paulo Antônio Constantino
20 - Rotary Club de Jaguaruna
24 - Roberto, cônjuge da companheira Edna Zannin Lopes
27 - Paulo Roberto Smaniotto
27 - Rotary Club de Brusque
29 - Maria Nair da Silva
30 - Everton Jorge da Luz
31 - Tânia Maria Surmann

AGOSTO
03 - Claudete, esposa do companheiro Reginaldo de Souza
05 - Maria Irany das Neves Leme
05 - Rotary Club de Porto Belo
07 - Ely, esposa do companheiro Eusébio José de Miranda
09 - Marlene Salete Sonagli de Barros
10 - Carlos Alberto Illa Font Barbosa
11 - Noida, esposa do companheiro Edson Luiz Fogaça
17 - Vanir, esposa do companheiro Francisco Feliciano
18 - Maria Inês, esposa do companheiro Valmir L. Ruckhaber
        Terezinha – esposa do companheiro Bento José dos Santos
        Vanir, esposa do companheiro Roberto Lamim
19 - Abelardo Viana Filho
23 - Jorge Irany Benites da Rocha
26 - Ivone Maria, esposa do companheiro Aldo Abrahão Massih
27 - Augusto Luiz Burigo da Luz
27 - Rotary Club de Florianópolis - Lagoa
29 - Marlene, esposa do companheiro Juarez Antonio de Barros
30 - Maria de Lourde Alarcão Novaes
       Rotary Club Balneário Camboriú  Atlântico
31 - Ana Paula Rodrigues Lopes Simm

ANIVERSARIANTES
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DÊ PREFERÊNCIA AOS PAGAMENTOS 
ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO

O sistema de emissão de boletos permite que os clubes façam 

pagamentos ao Rotary International e contribuições à Fundação 

Rotária de forma prática, segura e econômica. Acesse o site 

www.rotary.org.br e clique no link “Emissão de boleto” na página 

principal. Siga as instruções do sistema, preenchendo todos os campos 

solicitados, a fim de que o boleto possa ser gerado e impresso, podendo 

ser pago em qualquer agência bancária, terminais de auto-

atendimento ou através de internet banking. Confira sempre todos os 

dados constantes no boleto bancário, de modo a se certificar que as 

informações geradas estão corretas. O sistema de emissão de boletos 

elimina a necessidade de remessa de fax ou e-mail com a comprovação 

do pagamento, uma vez que todas as informações passam a ser 

coletadas diretamente pelo sistema, eliminando toda a burocracia e de 

modo a agilizar o processamento de pagamentos de per capita, 

contribuições à Fundação Rotária e compra de publicações e 

audiovisuais.

Diferentemente de outras formas de pagamento, como DOC, TED e 

cartão de crédito, o pagamento através de boleto bancário não gera 

nenhum custo adicional para o Rotariano. Dúvidas sobre o sistema de 

emissão de boleto poderão ser esclarecidas junto ao departamento 

f inanceiro  do  RI  Braz i l  Of f ice ,  a través  dos  e-mai ls :  

carlos.afonso@rotary.org ou fabio.peverari@rotary.org

Boleto bancário: É fácil, rápido e eficiente.

GIRO MENSAL

PORTAL ROTARY INTERNATIONAL
Informamos que a Sede Mundial de RI disponibilizou no Portal um 

módulo onde é possível obter o Relatório Semestral de Julho de 2011 e 

relação de sócios de cada um dos clubes do distrito.
 
Para emitir o relatório semestral dos clubes queira seguir os passos 

abaixo indicados:
 
1- Acessar: https://www.rotary.org/pt/selfservice/Pages/login.aspx 

2 - Inserir o endereço de e-mail 

3 - Inserir a senha cadastrada 

4 - Clicar em login 

5 - Selecionar na barra de opções "Ver relatórios semestrais atuais

6 - Selecione "SAR Membership List" (relação de sócios) do clube 

desejado para visualizar o arquivo PDF, salvá-lo ou imprimi-lo

7 - Selecione "SAR Invoice" (relatório semestral) do clube desejado 

para visualizar o arquivo PDF, salvá-lo ou imprimi-lo.
 
Ressaltamos que RI continuará remetendo através de correios o 

Relatório Semestral dos clubes, sendo o mesmo encaminhado ao 

endereço do secretário do clube.

Alternativamente os dirigentes do clube poderão obter uma segunda 

via do Relatório Semestral através do Portal de RI, bastando para tanto 

que estejam devidamente cadastrados no sistema e os dados do clube 

e seus dirigentes estejam atualizados na base de dados de RI.

EMPRESAS PARCEIRAS

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


