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MENSAGEM DO GOVERNADOR

META
1200 COMPANHEIROS
(2012)

Meus Companheiros,

TO

No último dia 25 de agosto reali-

EN

zamos a nossa vigésima quinta Visita

CIM

ES

CR

Oficial aos clubes, neste ano rotário.

1110 COMPANHEIROS (08|2011)

Desde janeiro, quando iniciamos o
nosso trabalho, temos procurado

1031 COMPANHEIROS (07|2011)

apresentar aos companheiros um

CLUBE DE SUCESSO

jeito diferente de conduzir este
Distrito, o nosso jeito. Com uma visão objetiva e buscando sempre a
eficiência em melhores resultados para a nossa organização,
participamos dos treinamentos no Instituto Rotary em Santos, SP e na
Assembléia International em San Diego, EUA e aqui, com o mesmo

O Governador Carlos Augusto Pimenta destaca neste
mês, a atuação do Rotary Club Florianópolis Atlântico
que de forma inédita apresentou um crescimento real de
14 (quatorze) companheiros já nesta gestão. O clube
ocupa hoje o primeiro lugar em admissões no distrito,

espírito, realizamos os nossos treinamentos Distritais que foram avaliados

por isso o Governador parabeniza o Presidente Aníbal

positivamente por todos os participantes. Sabemos, porém que a roda

Dib Mussi pela grande conquista!

rotária deve girar e, nesta dinâmica iniciamos a etapa mais importante e
gratificante para o Governador, as Visitas Oficiais.

VISITAS OFICIAIS DO GOVERNADOR
Nestes encontros com os clubes temos apresentado de forma clara, as
metas traçadas pelo nosso Presidente KALYAN BANERJEE e também os
objetivos estabelecidos para o nosso Distrito neste ano rotário. São

SETEMBRO

CLUBES

19 - 2ª feira

RC de Tubarão - Luz

propostas desafiadoras que só podem ser alcançadas com o empenho,

20 - 3ª feira

RC de Lauro Muller

dedicação e perseverança, virtudes características dos rotarianos e

21 - 4ª feira

RC de Criciúma Rio Maina

22 - 5ª feira

RC de Laguna

rotarianas.
Assim, afirmo sem medo de errar, que tanto os Clubes quanto o

26 - 2ª feira

RC de Florianópolis - Estreito

27 - 3ª feira

RC de Balneário Camboriú Praia

Governador, após cada reunião, criam grandes expectativas de
companheirismo, de amizade e principalmente de crescimento do nosso

28 - 4ª feira

RC de Florianópolis - Lagoa

quadro Associativo, já que todos somos responsáveis pelo futuro do nosso

29 - 5ª feira

RC de Imaruí

Rotary. Isto aconteceu em todas as visitas já realizadas e certamente
continuará acontecendo, o que me faz bastante feliz e me dá certeza de
que, as forças de todos os companheiros e companheiras estarão
direcionadas para o cumprimento dos objetivos traçados.
Cabe ainda destacar a cordialidade, a fidalguia e o valioso espírito de
colaboração, dignos da tradicional família rotária, que os clubes
dedicaram a mim e a Fátima e, por isso, registramos os nossos
agradecimentos, a satisfação e a alegria por ter convivido com pessoas tão
preciosas.
Juntos construiremos um DISTRITO MUITO MAIOR E MAIS FORTE!
Um caloroso abraço,
Carlos Augusto Pimenta
Governador

ROTARY INTERNATIONAL – EXPEDIENTE 2011-2012
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-----------------------------------------------------------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
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OTTOKAR ESCREVE

lixo, podemos dispensar o uso de sacolas plásticas, podemos usar
veículos com catalizadores, podemos adotar e incentivar o uso de
energia limpa, não poluidora – o aquecimento solar – a energia eólica –

ORA, DIREIS:
VEJAM LÁ, SE ISTO TEM GRAÇA!
SE ISTO É COISA QUE SE FAÇA...
PLANTAR UMA ÁRVORE NA PRAÇA!
Já será setembro, quando esta Carta Mensal
estiver circulando – mês dedicado à árvore, à

podemos adotar, incentivar e divulgar esta mensagem:
“...PRESERVE O PLANETA TERRA...”
O Planeta Terra não é, nem deve se transformar , na lixeira do Homem.
O autor é o EGD 4651 – 1998-99 - Ottokar A Hagemann, 1º. Governador do Distrito.

primavera. Em meus devaneios, me transporto para meu ano de governadoria, quando
encontrei em Paulo Viriato Corrêa da Costa - Presidente de Rotary
International 1990-91 - personalidade marcante na vida rotária
brasileira e mundial, mas que ficou mais conhecido por ter empunhado
a bandeira da defesa do meio-ambiente, com o lema “PRESERVE O
PLANETA TERRA”, numa época em que poucos, ou quase ninguém,
ainda pensava nisso.
Pois foi Paulo Viriato o inspirador, para que no meu ano fosse plantada
uma árvore por ocasião da visita oficial os Clubes do Distrito. E tenho
nos meus arquivos as fotos de 37 ocasiões em que árvores foram

Governador planta árvore em Araranguá em homenagem ao EGD
Eloir André Kuser. O casal governador posa ao lado da árvore plantada pelo EGD Ottokar A Hagemann em sua governadoria -Turvo-SC.

plantadas.
Poucas restam daquelas mudinhas – talvez meia dúzia, talvez nem

NOTÍCIAS DOS CLUBES

isso. Mas acredito que o objetivo tenha sido atingido, porque a
oportunidade era a de divulgar o lema “PRESERVE O PLANTE TERRA”.
É possível que não tenha graça, plantar uma árvore na praça, mas era o
momento para divulgar que

RC DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ
ALMOÇO EM PROL DA BANDA DE MÚSICA DE SANTO AMARO – Rotary
Club de Santo Amaro e a Diretoria da Sociedade Musical e Cultural

“... Preservar o Plante Terra não é, tão somente, uma séria

Santo Amaro, está ultimando os preparativos para o Evento que já virou

preocupação

para Rotary International, mas uma grave

tradição na região. Desta vez irá acontecer no dia 11/09/2011,

responsabilidade para todos os Rotary Clubs, para todos os

12h:00min, no Salão de Festas da Igreja do Bairro São Francisco, o

Rotarianos...”
“...Preservar o Planeta Terra é uma mensagem que tem um significado
– que nos preocupamos com a herança que iremos legar aos nossos
descendentes, com a qualidade do ar que irão respirar... – com a água
que tomarão... – com suas nascentes... – com o chão, com o solo, com a
terra, de onde tirarão seu sustento...”

almoço beneficente em prol da Banda e sua Escola de Música. Os
ingressos poderão ser adquiridos com os membros da diretoria da
Sociedade Musical e Cultural Santo Amaro. (R$ 15,00 por pessoa)
O QUE É A BANDA DE MÚSICA DE SANTO AMARO? A Banda de Música
de Santo Amaro foi fundada em 1944, e, desde então, propicia o ensino
da música, gratuitamente, aos jovens de Santo Amaro e cidades
vizinhas, contribuindo socialmente e profissionalmente em sua

“...Preservar o Planta Terra é uma questão de sobrevivência – e plantar
uma árvore é um gesto, uma atitude e que demonstra que o Rotary e os
Rotarianos se preocupam, e que divulgam esta mensagem...”
É sabido que o homem nada pode fazer para amenizar os catastróficos

formação. As atividades incentivam a integração, a auto-estima, o
pertencimento social e conhecimento de uma nova profissão. Desde
sua fundação, a Banda já formou inúmeros profissionais, que a partir
dos conhecimentos adquiridos, integraram Bandas de Música civis e

efeitos de vulcões, que projetam cinzas a quilômetros de altura, que

militares em todo o Brasil - nas Polícias Militares, Exército,

impedem o vôo dos aviões, que provocam a destruição da camada de

Aeronáutica e Corpo de Fuzileiros Navais, além de Orquestras,

ozônio; que nada podemos fazer para enfrentar o fantástico poder de

Conjuntos e Grupos Musicais. A Sociedade Musical e Cultural Santo

destruição dos terremotos, dos tsunamis, Mas podemos reciclar nosso

Amaro é uma associação civil sem fins lucrativos que funciona com o
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apoio da comunidade, e participa de procissões e festas religiosas,
eventos cívicos,

comemorações patrióticas, concertos, festivais,

RC de Criciúma.

campeonatos e festividades do calendário municipal e apresentações

O RC de Criciúma recebeu a visita do ex-intercambista do programa

em todo o Brasil, sendo considerada como o maior patrimônio cultural

IGE- Alemanha 2009-2010, Michael Peterson proferiu uma palestra

da cidade de Santo Amaro da Imperatriz. Os musicistas da Banda de

onde relatou sua experiência e agradeceu ao Rotary a oportunidade. Na

Santo Amaro integram o seu corpo musical pelo amor à arte, e

foto ele está com o presidente do Club Élvio Juarez Peruchi e o

gratuitamente, participam dos seus ensaios e tocatas pelo prazer e

Governador Carlos Augusto Pimenta.

satisfação de contribuir com a cultura musical.

RC de Palhoça.
No último dia 06 de agosto, o Rotary Club Palhoça lançou o programa
“Saúde na Praça”. Numa parceria com a Secretaria Municipal da Saúde
de Palhoça o projeto que vai acontecer, todo o primeiro sábado de cada
mês, na Praça 7 de setembro, visa atendimento preventivo em saúde à
população palhocense.O projeto foi inspirado em projeto similar do
Rotary Club Laguna (clube padrinho).
No lançamento do projeto o clube foi prestigiado com a visita do
Governador Carlos Augusto Pimenta, que fez uso dos serviços
disponibilizados e aprovou a iniciativa.

RC de Balneário Camboriú - Praia.
Com o objetivo de fomentar a paz pessoal e na família (Família - Pais
também participaram), o Rotary Club de Balneário Camboriú Praia
promove o Projeto da Paz através de fórum,debate e um concurso de
frases em escolas com alunos da 4ª - 5ª serie, 5º e 6º ano.A frase eleita
no concurso foi bordada na bandeira que já circula em diversos países.
A proposta final é que quando estiver completa a bandeira será enviada
a ONU para que seja conduzida a uma área de conflito no mundo como
mensagem de paz. Este projeto começou no ano do lema rotário
(PLANTE UMA SEMENTE DE AMOR) no colégio estadual LAUREANO
PACHECO - Balneário Camboriú SC - Brasil.

2º ENCONTRO DE FUSCAS E DERIVADOS DE PALHOÇA - O Rotary Club
de Palhoça irá participar no próximo dia 08 de Outubro do 2º Encontro
de Fuscas e Derivados de Palhoça. O evento será realizado na Igreja
Matriz da cidade (Palhoção) e a entrada é gratuita. Já para expositores,
o ingresso é 1 kg de alimento não perecível. Durante o encontro
também haverá mercado de pulgas, recreação infantil, restaurante e
outras diversas atrações. Informações e contato pelo email:
boxer_floripa@hotmail.com ou pelo fone (48) 9932 1100.
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RC de Tubarão.

RC Balneário Camboriú - Atlântico.

O Rotary Club de Tubarão Sul realizou a entrega de cestas básicas e

O RC Balneário Camboriú – Atlântico, em animado café, fez a despedida

cobertores ao projeto “celeiro do amor” junto à comunidade carente da

da intercambista Iara Martins Comunello, filha da companheira

Área Verde em Tubarão. Com o ideal de trabalhar em prol dos menos

Neudete, que seguiu no dia 8 de agosto para Wolfenbüttel na Alemanha

favorecidos o Clube também participou da festa junina com renda

para cumprir programa de longa duração. Dinâmica, alegre, gentil e

COMBENTU – Comissão do Bem Estar do Menor de

muito educada, sem duvida, será uma perfeita embaixatriz,

Tubarão, entidade que atualmente atende 310 crianças e adolescentes,

revertida à

aproximando cada vez mais os Distritos 4651 e 1800. Usando das

na faixa etária de 05 à 17 anos.

facilidades da comunicação atual, a intercambista irá publicar noticias
freqüentes em seu blog www.umsegundosol.tumblr.com sobre seu
aprendizado na Alemanha.

!

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

COM O PÉ NA ESTRADA!
No dia 11 de Julho o casal Governador, Pimenta e Fátima deu início às
visitas oficiais. Confiram algumas dessas visitas!

RC de Biguaçu.
Em visita ao Rotary Club de Biguaçu, o Governador Carlos Augusto
Pimenta apresentou de maneira entusiasta aos que estavam presente,
os valores, missão humanitária e principalmente a grandeza da
instituição “Rotary”. Os companheiros do Club demonstraram grande

RC PORTA DO VALE

RC DE ITAPEMA

RC BALN. CAMBORIÚ

RC DE BRUSQUE

receptividade ao que foi mostrado, enviando mensagens de
congratulações e agradecimentos ao casal governador.

RC BALN. CAMB. ATLÂNTICO

RC DE ARARANGUÁ
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telefônica da cidade para perceber que a maioria dos clubes não pode
ter convidado todas as pessoas qualificadas proprietárias de negócios
ou que sejam profissionais liberais para se associar à organização. Um
dos princípios fundamentais do Rotary é a representação justa de toda
a base populacional das comunidades. Para serem relevantes, os
RC DE URUSSANGA

RC DE TURVO

O Governador também prestigiou a Feijoada do RC de Florianópolis Atlântico, no mês de agosto. Confira!

Rotary Clubs precisam contar com representantes de todos os setores
profissionais e comerciais da comunidade.
Apenas alguém que é rotariano pode propor o nome de um cliente,
vizinho, fornecedor, executivo, parente, sócio, profissional liberal ou de
outra pessoa para se associar a um Rotary Club. Você não aceitou a
obrigação de compartilhar o Rotary? Os procedimentos a serem
seguidos são bastante simples, e sem dúvidas cada um de nós conhece
pelo menos uma pessoa que deveria ser sócia de um Rotary Club.

2º SEMANA DE SETEMBRO
CLASSIFICAÇÕES
As exigências quanto às classificações estão estabelecidas no artigo 8
dos Estatutos Prescritos para o Rotary Club.

INSTRUÇÕES ROTÁRIAS - EDG DARIO MACIEL

A classificação de um ex-associado ou de um ex-participante de
programas da Fundação Rotária não impede sua elegibilidade a
associado representativo, mesmo que o número máximo de detentores

FINAL AGOSTO / 1º SEMANA DE SETEMBRO
Compartilhamento do Rotary:

da classificação no clube esteja temporariamente excedido.

Você está consciente das responsabilidades

Entretanto, se algum associado mudar de classificação, poderá

ou obrigações que a grande maioria dos

continuar afiliado ao clube na nova classificação. (Est. RI 5; Est. Presc.

rotarianos simplesmente deixa de cumprir?

RC 8, 2) Todo associado representativo é classificado de acordo com o

Estamos, por um acaso, falando do paga-

seu ramo de negócios ou profissão, ou tipo de serviços comunitários

mento da quota per capita? Do compare-

que presta. A classificação descreve a atividade principal e reconhecida

cimento às reuniões? Da doação ao fundo do

da empresa ou instituição a que está ligado o rotariano, sua profissão

clube para a prestação de serviços? Ou da participação nos eventos e
nos projetos dos clubes? Não, nenhuma destas.

ou atividade profissional, ou a natureza dos serviços que presta à
comunidade. (Est. Presc. RC 8, l(a)) Por exemplo, um engenheiro

De todas as obrigações que uma pessoa aceita ao se associar a um

elétrico, encarregado de seguros ou gerente de empresa de construção

Rotary Club, aquela que todos os rotarianos deixam de obedecer é a de

civil, de mineração ou de manufatura pode ingressar no quadro

“compartilhar o Rotary". O Rotary International claramente apóia o
conceito de que todo e qualquer indivíduo tem a "obrigação de

associativo como representante de sua profissão ou do ramo da
empresa ou instituição para a qual trabalha.

compartilhar o Rotary com os demais e deve ajudar a expandir o Rotary
através da apresentação de nomes de candidatos qualificados, para

O princípio de classificações permite aos clubes obter uma

que estes sejam considerados para se tornar rotarianos". Estima-se

representação diversificada das profissões presentes na comunidade.

que menos de 30 por cento dos sócios da maioria dos Rotary Clubs

Todo clube deve aplicar os princípios de classificação e afiliação do

sequer fizeram qualquer esforço para submeter o nome de um

Rotary e procurar corrigir qualquer irregularidade existente em seu

candidato a sócio. Conseqüentemente, em todo e qualquer clube,

quadro associativo. O sistema de classificações deve ser avaliado pelo

existem muitos rotarianos que jamais compartilharam este privilégio

Rotary Club cuidadosamente, para refletir profissões,

com outras pessoas.

negócios e serviços comunitários atuais. A classificação dos

Os estatutos do Rotary International estabelecem o seguinte: "Todo

associados deve constar de seus crachás e ser atualizada quando

clube deverá manter bom equilíbrio em seu quadro social sem que

necessário.

qualquer profissão ou tipo de negócio predomine". Basta folhear a lista
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5) Os Serviços às Novas Gerações, a quinta Avenida de Serviços,
reconhece a mudança positiva trazida pelos jovens através do incentivo

Os clubes devem manter um quadro associativo equilibrado, sem

a atividades de desenvolvimento de qualidades de líder, engajamento

predominância de qualquer tipo de profissão, negócio ou serviço

comunitário, prestação internacional de serviços e de programas de

comunitário. (Est. do RI 5, 2(b)) O Rotary Club deve analisar sua

intercâmbio que enriquecem e promovem a paz e compreensão

comunidade e procurar formar um quadro associativo que represente a

mundial.

totalidade de seus residentes e cada atividade comercial ou
profissional reconhecida localmente, desde que essa representação

5º SEMANA DE SETEMBRO
JOVENS NO QUADRO ASSOCIATIVO

esteja em conformidade com os princípios estabelecidos no artigo 5

Os clubes devem promover a entrada de jovens em seu quadro

dos Estatutos do RI e no artigo 8 dos Estatutos Prescritos para o Rotary

associativo, inclusive de ex-participantes de programas do RI e da

Club.

Fundação Rotária, como ex-rotaractianos e ex-membros de equipes de

Nenhum clube pode, independentemente da data de admissão ao RI,

Intercâmbio de Grupos de Estudos, e implementar estratégias para

quer seja por meio de alteração implementada em seus Estatutos ou

aumentar o apelo da associação ao Rotary Club entre o crescente

de qualquer outra maneira, impor limitação à admissão de candidato a

número de jovens que atualmente ocupa posições de destaque no setor

associado com base em sua raça, sexo, credo, nacionalidade ou

comercial, empresarial e profissional. Os clubes podem, por exemplo,

orientação sexual, ou, ainda, impor qualquer condição à admissão do

dispensar associados com menos de 35 anos de pagar a jóia de

candidato que não esteja prevista no Regimento Interno ou nos

admissão e as taxas de clube ou, então, pagar eles mesmos as taxas

Estatutos do RI.

distritais; ou o distrito pode, por meio de aprovação de deliberação em
Assembléia Distrital ou Conferência Distrital, reduzir para este grupo

4º SEMANA DE SETEMBRO
AVENIDAS DE SERVIÇOS

as taxas per capita devidas ao distrito. (Cód. Norm. Rotary 5.040.2.)

As Avenidas de Serviços orientam os trabalhos desenvolvidos pelos

Os clubes devem também manter contato com ex-participantes de

Rotary Clubs:

programas da Fundação Rotária residentes em suas comunidades e

1) Serviços Internos, a primeira Avenida de Serviços, abrange as
medidas que devem ser adotadas pelos rotarianos para que o clube
funcione eficazmente.
2) Serviços Profissionais, a segunda Avenida de Serviços, promove
altos padrões éticos nos negócios e profissões, reconhece o valor de
todas as ocupações e promove o ideal de servir em todas as atividades
profissionais. Todo rotariano tem por responsabilidade conduzir sua
vida pessoal, profissional ou de negócios de forma coerente com os
princípios do Rotary.
3) Serviços à Comunidade, a terceira Avenida de Serviços, abrange
atividades desenvolvidas por rotarianos, às vezes em cooperação com
outros, para melhorar a qualidade de vida de sua comunidade ou
município.
4) Serviços Internacionais, a quarta Avenida de Serviços, refere-se às
atividades implementadas por rotarianos em prol da paz, boa vontade e
compreensão internacionais. Inclui entrosamento com povos de outros
países para conhecer seus costumes, profissões, aspirações e
dificuldades por meio de contatos pessoais em viagens e convenções,
troca de correspondências e desenvolvimento de atividades e projetos
conjuntos.

procurar fazer uso das aptidões daqueles ainda não qualificados para
integrar o quadro associativo ou que não aceitaram o convite para se
tornar rotarianos.

ANIVERSARIANTES
SETEMBRO
04 – Sonia – esposa do companheiro Manuel Esteves Barbosa
05 – Aristeu Dewitz
06 – Ildemar Favoreto
Valmir Luiz Ruckhaber
08 – Jorge Luiz Bof
Reginaldo de Souza
Wan, cônjuge da companheira Tânia Surmann
10 – Luiz Carlos Lopes Manhães
13 – Eduardo Walter Bargas
Guido Olavo May
Luiz Echevarrieta
15 – Bárbara – esposa do companheiro Ramon Giassi
16 – Dirço Dantas
Rosa Maria Silveira
19 – Darci Cattani Junior
Lauro Rita da Silva
20 – Roney Paulo Barth
22 – Vitor Mendes Lehmkuhl
23 – Alzira – esposa do companheiro Genovêncio Mattos Neto
Simoni – esposa do companheiro Jorge Irany Benites da Rocha
24 – Jair Francisco Lusa
25 – Diovane Costa Rodrigues
26 – Evaristo Nascimento
Edite – esposa do companheiro Luiz Nakayama
27 – Mara Regina Manini da Silva
Tania – esposa do companheiro Ronaldo Schara
30 – Antonio Roz de Souza
Sandra, esposa do companheiro Luciano da Silva
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GIRO MENSAL

CONTRIBUA COM O DESAFIO 200
MILHÕES DE DÓLARES DO ROTARY.
Os rotarianos arrecadaram US$185 milhões ao Desafio 200 Milhões de
Dólares do Rotary, em prol da erradicação da pólio. Embora o Desafio
acabe em 30 de junho de 2012, é essencial que iniciativas de
arrecadação continuem a ser realizadas até que a doença chegue ao
fim. Muitos clubes estão buscando ajuda em suas comunidades. Em
fevereiro, rotarianos da Austrália e Nova Zelândia, junto com a empresa
cinematográfica 20th Century Fox, realizaram um evento beneficente
com a mostra do filme "Uma Vida pela Liberdade" em 36 cinemas,
arrecadando US$54.000 para o Desafio do Rotary. Em março, um
desfile patrocinado pelo Rotary Club de Fremont Warm Sunrise, EUA,
angariou mais de US$52.000. E durante um projeto com duração de

A ERRADICAÇÃO DA PÓLIO ENFRENTA
NOVOS DESAFIOS.
O jornal inglês The Guardian, de 21 de Julho de 2011, apresenta artigo
com o título acima, onde menciona que a esperança pela erradicação
da pólio do planeta ao final de 2012 é uma séria dúvida, segundo alerta
de um comitê de monitoramento, pois o vírus está ressurgindo em
lugares onde haviam desaparecido e casos contínuos de crescimento
da doença, no Paquistão, um dos quatro países onde a doença é
endêmica. Este é um alerta importante para que nós, Rotarianos,
estejamos atentos em nossas contribuições à Fundação Rotária,
visando a continuidade de sucesso do Programa Pólio Plus.
| Sir Liam Donaldson, o último chefe do escritório médico do Reino
Unido que agora ocupa a direção do board de monitoramento independente da
Global Polio Eradication Initiative, é categórico ao afirmar que a doença não afeta

uma semana, organizado pelo Rotary Club de Pondicherry-Cosmos,

tão somente indivíduos e famílias, mas provoca grande erosão na prosperidade

Índia, 3.000 alunos da Petit Seminaire Higher Secondary School

econômica em alguns dos países afetados. |

arrecadaram US$25.000.

RON D. BURTON ESCOLHIDO COMO
PRESIDENTE DO RI PARA 2013-14.

PUBLICADO EDITAL PARA PROGRAMA
DE INTERCÂMBIO DE JOVENS.

Ron D. Burton, associado do Rotary Club de Norman, EUA, foi escolhido

No último dia 15/08/2011 foi publicado o edital com as normas para

pela Comissão de Indicação como presidente do Rotary International

seleção do Programa de Intercâmbio de Jovens, ano rotário 2011-12,

para 2013-14. Ele se tornará presidente indicado em 1º de outubro se

que nesta edição será coordenado pelo distrito. Confira as mudanças

não houver candidatos opositores. Burton se aposentou em 2007 como

introduzidas consultando os exemplares enviados para todos os

presidente da University of Oklahoma Foundation Inc. Ele é membro da

presidentes e secretários dos clubes.

Ordem dos Advogados dos Estados Unidos, sendo integrante das
seções do condado de Cleveland e do estado de Oklahoma.

DÓLAR ROTÁRIO | SETEMBRO - R$ 1,60
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