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MENSAGEM DO GOVERNADOR

META
1200 COMPANHEIROS
(DEZ - 2011)

Meus Companheiros,

TO

No mês passado participamos do

EN

XXXIV Instituto Rotary do Brasil em

ES

CR

Goiânia, onde encontramos o

1120 COMPANHEIROS (09|2011)

Presidente do Rotary International,
companheiro Kalyan Banerjee e
também as maiores autoridades do

CIM

1110 COMPANHEIROS (08|2011)
1031 COMPANHEIROS (07|2011)

rotarismo brasileiro. Estivemos em
vários encontros de confraternização e companheirismo com todos os

DÓLAR ROTÁRIO | OUTUBRO - R$ 1,80

Governadores dos Distritos do Brasil, além de vários amigos que tivemos o
prazer de rever. Foram dias muito agradáveis. Por outro lado, participamos
também de importantes palestras e reuniões de trabalho onde foram
apresentadas novas diretrizes para serem adotadas pelos Distritos do
Brasil. Dentre os muitos assuntos apresentados e debatidos, teve

VISITAS OFICIAIS DO GOVERNADOR
OUTUBRO

CLUBES

03 - 2ª feira
04 - 3ª feira
06 - 5ª feira
10 - 2ª feira
17 - 2ª feira
18 - 3ª feira
19 - 4ª feira
20 - 5ª feira
24 - 2ª feira
25 - 3ª feira
26 - 4ª feira
27 - 5ª feira

RC de Lauro Müller
RC de Baln. Arroio do Silva
RC de Palhoça Cambirela
RC de Caravágio
RC de Criciúma Oeste
RC de Tubarão Leste
RC de Orleans
RC de Baln. Camboriú Norte
RC de Florianópolis Amizade
RC de Florianópolis Trindade
RC de Criciúma
RC de São José Kobrasol

destaque especial, o reagrupamento dos Distritos que não alcançarem o
número de 1200 companheiros, isto é o Redistritamento. Quando em 1997,
este tema foi apresentado pela primeira vez e concretizado com a criação
do Distrito 4651, as autoridades rotárias da época pensaram em ter um
Rotary mais moderno, descentralizado que estivesse presente em muitos
municípios do nosso Estado e que, fosse capaz de apresentar um
crescimento expressivo do seu Quadro Associativo. Eles acertaram na sua
decisão, pois em muitas cidades foram fundados Rotary Clubs e neste
período, houve um aumento considerável do número companheiros em
Santa Catarina. Naquela época eram 2062 rotarianos em todo Estado, hoje
são mais de 3500 e, apesar deste desenvolvimento, está em pauta outra vez

Obs: Nos dias 08 e 09 , o Governador estará na cidade

a palavra redistritamento. Porque então precisamos atingir o número

de Lages, em visita de caráter particular.

mínimo de 1200 companheiros? No nosso modo de ver, trata-se de uma
meta estabelecida pelo Rotary International, visando uma valorização
constante da nossa organização, como parte de um processo contínuo de
aprimoramento e crescimento. É o Rotary International se integrando ao
mundo globalizado, procurando se atualizar, crescer e aumentar seu
patrimônio a cada dia. No nosso Distrito, em cada contato com os clubes,
estamos conscientizando e incentivando os companheiros a serem mais
participativos e atuantes, só assim poderemos tornar os clubes mais
eficientes. Os Rotary Clubs e os rotarianos são o maior Patrimônio do
Rotary.
Juntos construiremos um DISTRITO MUITO MAIOR E MAIS FORTE!
Um caloroso abraço,
Carlos Augusto Pimenta
Governador

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
-----------------------------------------------------------Tiragem - 700 unidades
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OTTOKAR ESCREVE

economia doméstica, ensaiam canto-coral, trabalham para que esses
jovens tenham bem-estar físico e emocional.
E o ar de felicidade que tenho visto nos semblantes dessas crianças só é

OUTUBRO - “...UM FUTURO PROMISSOR
PARA AS CRIANÇAS...”

comparável à felicidade que se estampa nos rostos de quem os ajuda...
Abençoados companheiros! Abençoadas queridas esposas de meus

Quando esta Carta Mensal estiver

companheiros!

circulando, já terá passado o “Dia da
“...Os rotarianos já alteraram o curso da história, ao ajudar a

Criança”, em 2011.

erradicar de nosso País e de parte do mundo o terrível mal da pólio...”,
Na busca de inspiração para escrever este
editorial aos meus companheiros do Distrito
4651, encontro nas expressões de nosso então Presidente de Rotary

disse o nosso Presidente. Em nosso Distrito, dizemos: “...que este fato
possa servir de estímulo para que muitas ações mais sejam
empreendidas em favor dos jovens. O dia é hoje, o momento é agora, a

International Jim L. Lacy – 1998-99 – de forte impacto, de grande valor

hora é já! Que cada Rotary Club, que cada companheiro, que cada

emocional, a constatação de como se encontravam as crianças neste

integrante de Casa da Amizade, que cada membro de Rotaract ou de

mundo. As expressões que o companheiro Jim usou:

Interact se sinta sensibilizado a ajudar, pelo menos a uma criança em
sua comunidade...” Este desejo é um sonho, uma quimera quase

· relegadas...

· famintas...

· marginalizadas...

· desesperadas...

· vítimas de abusos...

· violentadas...

· negligenciadas...

· drogadas...

inatingível, mas o futuro da humanidade depende de ser tornado real
esse sonho...
O autor é o EGD 4651 – 1998-99 - Ottokar A Hagemann, 1º. Governador do Distrito.

· carentes...

· alcoolizadas...

· vítimas da inanição...

· sem família...

· doentes...

· ignorantes...

· obrigadas a trabalhar...

· negligenciadas...

Sorria com o Rotary e ABCD

· sem lar...

· “...crianças sem esperança...”

O projeto "Sorria com o Rotary e ABCD" é uma proposta de parceria de

· errantes...

NOTÍCIAS DOS CLUBES

Ação Social do Rotary com a ABCD, visando a facilitação da situação
sócio econômica do público alvo (Idosos do Asilo São Vicente de Paula

“...Mesmo os jovens, criados em lares razoavelmente
confortáveis correm riscos... Nenhuma criança é completamente imune
aos problemas resultantes da violência de gangues, do consumo de
drogas, álcool, de lares desfeitos..., porque os valores tradicionais se
dissiparam em inúmeras famílias...forçando as crianças a pagar o preço
imposto pela falta de estrutura familiar...”

Já se disse que “...as crianças são o celeiro de Rotary...” De sua

situada na Quinta Avenida em Balneário Camboriú).
O projeto visa melhoria na qualidade de vida, através da reabilitação
estética e funcional do paciente

da “Overdenture” se baseia na

instalação de 02 a 04 implantes com uma confecção de uma barra
metálica de união entre eles a qual ficará sob a prótese total com
encaixes (o’ring e clips) firmemente retido a barra e pode ser removida
pelo paciente para limpeza e higienização.

formação, da qualidade de vida que tiverem na infância, sem dúvida
dependerá a qualidade de Rotary do futuro. Também é certo que as
expressões do companheiro Presidente Jim L. Lacy poderiam se aplicar
a qualquer cidade de nosso Distrito 4651. Por outro lado, o que tenho
visto, e o que me tem sido apresentado é que existe em nosso Distrito
4651 uma legião de abnegados, companheiros e de esposas de
companheiros que, inconformados com esta realidade, ajudam crianças
em suas comunidades, prestando serviços em creches, “Casa Lar”,
APAEs, Bairros da Juventude, com as quais praticam esportes, a quem

Foto da entrega do cheque pelo Rotary Club de Balneário Camboriú

oferecem roupas e brinquedos, orientam sobre higiene pessoal,

Praia a ABCD (Associação Brasileira de Cirurgiões-Dentistas Secção

oferecem carinho, orientação profissional, ensinam prendas do lar,

Santa Catarina).
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RC de Florianópolis - Atlânctico
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Estávamos em uma situação já crítica, com sinal amarelo, pois nosso

Rotary Club e Rotaract de São José
Kobrasol

clube tinha 13 sócios. Para o Desenvolvimento do Quadro Social

No dia 27 de agosto foi realizado em todos os McDonald´s do Brasil a

sempre chamamos os amigos, os vizinhos, os colegas de serviço, os

maior campanha de combate ao câncer infanto-juvenil. Neste dia, todo

clientes, os prestadores de serviços, os fornecedores, enfim todos

o dinheiro obtido com a venda de sanduíches BIG MAC são revertidos

aqueles que achamos que podem participar do Rotary, como já

para uma instituição participante em cada cidade. Em São José,

vínhamos fazendo, porém estes participavam de uma reunião ou duas e

anualmente, o Rotary e Rotaract Club de São José Kobrasol,

não apareciam mais. Analisando o motivo, chegamos a conclusão que

participam desta campanha, onde o Rotary, na presidência do

não continuavam pois, não chegaram a conhecer efetivamente o

companheiro Julio Cesar Moraes, um mês antes do evento, já haviam

Rotary,

vendido alguns Big Mac's, e o Rotaract, na presidência do companheiro

em umas poucas reuniões ordinárias a pessoa não tinha

oportunidade de vivenciar muitos aspectos do que é interessante no

Vitor Mendes Lehmkuhl, ficou com a administração, organização do

Rotary.

palco e atrações do dia. O Rotary e Rotaract Club de São José Kobrasol

Partimos da premissa que parece mais fácil fundar um novo clube, do

abraçaram essa causa, juntamente com Sr ª Maria Gertrudes da Luz

que aumentar os sócios de um clube já existente. Porque seria isto?

Gomes, Presidente da Associação dos voluntários de Saúde do Hospital

Para fundar um novo clube fazem reuniões de apresentação do Rotary

Infantil Joana de Gusmão- AVOS. O desafio para 2011, é que as

em seus diversos aspectos, para que conheçam muito mais antes de

arrecadações sejam suficientes para a conclusão da nova casa de

entrar e abrir um Clube. Então criamos umas reuniões semanais para

apoio, com aproximadamente 2 mil metros quadrados, onde serão

apresentar o Rotary em um ambiente diferente das reuniões ordinárias

atendidas crianças e adolescentes em tratamento. O Rotary Kobrasol

do clube, fazendo com que os aspirantes a sócios tenham um

ficou com a responsabilidade da ambientação dos 22 apartamentos,

conhecimento maior sobre o que é o Rotary, sua estrutura, o histórico

brinquedoteca, refeitório, lavanderia e sala de estar.

de nosso clube, as atividades, as obrigações e as vantagens de ser
rotariano.
SÓ GOSTAMOS DAQUILO QUE CONHECEMOS!
Com esta simples atitude, aumentamos os novos sócios em mais 10 na
primeira etapa e mais 4 numa segunda etapa, saindo de 13 para 27
sócios, ou seja , um aumento de 107%.

RC de Florianópolis - Lagoa
No último mês de agosto, voltou de um intercâmbio de longa duração o
intercambista Leonardo l.Schwider (esquerda da foto) onde estudou e
morou em Nuremberg-Alemanha. No mesmo mês viajou para Taiwan
onde irá morar e estudar o intercambista Thiago Pinto Ferreira (direita
da foto). Os dois são filhos de companheiros do Rotary Club de
Florianópolis - Lagoa.

Rotary Clubs e Rotaract trabalhando
juntos.
Iniciado em agosto de 2010 pelos Rotary Club de Florianópolis, Rotary
Club de Florianópolis-Ingleses e o Rotaract Clube de FlorianópolisTrindade, o Projeto Rotary na Escola foi selecionado como semifinalista em Concurso Nacional onde concorrem vários projetos
realizados pelos Rotaracts Clubs do Brasil. O citado projeto vem
trabalhando até hoje em duas vertentes: a Divulgação do Programa de
Intercâmbio de Jovens do Rotary e Propagação da Campanha Crack
Nem Pensar da RBS.
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Apresentado nas escolas Autonomia e EEB Intendente José
Fernandes, tem como objetivo a conscientização dos alunos do 9º ano
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RC Braço do Norte

do 1º grau e 1º e 2º ano do 2º grau, sobre a problemática das drogas e

Na noite do último dia 24 de agosto foi realizada a Reunião Festiva do

como ela afeta todas as classes sociais em todas as faixas etárias. Para

Rotary Club Braço do Norte que contou com a presença do Governador

tanto, os Rotarys Clubs e o Rotaract Club envolvidos contaram com a

Carlos Augusto Pimenta e a esposa Fátima e do Governador Assistente

parceria da Central Única de Favelas (CUFA), que ministrou palestras
para professores e alunos e também com a RBS que forneceu
materiais importantes para a divulgação da campanha. Neste ano já
foram realizadas 3 oficinas de Grafite - ministradas pelo Grafiteiro, Rizo
- abordando o tema Crack Nem Pensar de uma forma mais prática e
didática.

Lauro Rita da Silva e sua esposa Amélia. Na oportunidade foram feitas
explanações dos projetos do Jogo de Xadrez e Dentista do Bem.
Durante o discurso, o Governador Pimenta, parabenizou o clube pelos
20 anos de serviços prestados na cidade assim como o apoio sempre
disponibilizado pelas companheiras Casa da Amizade.

Estão envolvidos no projeto cerca de 20 Rotarianos e Rotaractianos ,
além de inúmeros convidados e voluntários que participam das
diversas ações, totalizando 26 professores e aproximadamente 300
alunos pertencentes às duas escolas envolvidas. É o Rotary
International e o Distrito 4651 com seus clubs trabalhando para as
comunidades.

Campanha Nacional de Vacinação
Infantil
RC Florianópolis Amizade
O Rotary Club de Florianópolis Amizade participou da campanha de

O Rotary Club de Braço do Norte, a Casa da Amizade e o Interact Club
participaram em agosto de mais uma etapa da Campanha Nacional de

vacinação contra Poliomielite em parceria com Centro de Saúde do

Vacinação Infantil contra a Póliomielite, Tríplice Viral e Sarampo. Os

bairro Agronômica, no espaço gentilmente cedido pelo banco

rotarianos auxiliaram na vacinação no posto de saúde Central e Clínica

BRADESCO localizado no Supermercado Angeloni Beira Mar, no último

Materno Infantil no centro da cidade.

dia 13 de agosto. Segue foto do evento.

Já entre os dias 5 a 7 de agosto, O Rotary Club de Florianópolis Amizade
realizou mais um Bazar/brechó com o objetivo de custear projetos do
Club.
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RC Bal. Camboriú - Atlântico. Troca de

RC de São José

flâmulas - Iara Intercambista
Nossa intercambista Iara Comunello, com participação ativa nas
reuniões do Rotary em Wolfenbuttel, nesta ocasião faz a troca de
flâmulas entre clubes com o Presidente do clube: Peter Ensthaler Rotary Club Salzgitter - Wolfenbüttel - Vorharz. Distrito 1800 –
Alemanha.

RC de São José
Segue foto do encontro - almoço dos companheiros e familiares do
Rotary Club de São José, que ocorreu no último dia 28 de agosto, na
residência do companheiro Tomaz no Ribeirão da Ilha, promovido pela
Casa da Amizade. O evento foi realizado em comemoração ao dia dos
Pais.

!

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

CASA DA AMIZADE

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

RC de Braço do Norte
Idealizado pela Associação dos Músicos do Vale Braçonortense e Rádio
Verde Vale, foi realizado domingo, 25 de setembro de 2011, na
comunidade de Rio Bonito e teve participação da:
ABRAX- Associação Braçonortense de Xadrez, Associação dos
Moradores do Rio Bonito, Rotary e Interact Club, Polícia Militar,
Asacad/Casa lar, Sesc, DCL, Conselho Comunitário de Segurança
[Conseg], Câmara de Veredores, Secretaria de Desenvolvimento
Econômico e Turismo e Prefeitura Municipal.

Amizade do Distrito 4651, Mª de Fátima Pimenta, realizaram visitas
oficiais às Casas da Amizade de São José, Balneário Camboriú,
Itapema e Laguna. Confira as fotos!
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RC TUBARÃO SUL

RC TUBARÃO

RC STº AMARO DA IMPERATRIZ

RC PORTO BELO

RC PALHOÇA

RC FLORIANÓPOLIS - ILHA NORTE

INSTRUÇÃO ROTÁRIA
EM CARÁTER EXCEPCIONAL, A INSTRUÇÃO ROTÁRIA DO MÊS DE
OUTUBRO FOI ENVIADA PELO GOVERNADOR AO E-MAIL DE TODOS
OS PRESIDENTES DE CLUBES.

ANIVERSARIANTES

COM O PÉ NA ESTRADA!
Fotos das visitas oficiais.

RC IMBITUBA

RC FLORIANÓPOLIS - JURERÊ

OUTUBRO
02 – Dilson Costa
Lucy Evangelista Caixeta
Hilene - esposa do companheiro Arnaldo Granja Russo
03 – Sandro Hobold
04 – Elisete - esposa do EGD Oscar Guilherme Bremer Netto
Rosilene – esposa do companheiro Gedson Dal Pont
Ana Paula - esposa do companheiro Rafael Pinto
Francisco – cônjuge da companheira Giovana Ribeiro Teixeira
05 – Viviane – esposa do companheiro Márcio Aurélio Guapiano
06 – Hélio Feltrin
07 – Itamar José Farias
Maria Terezinha Blatt
08 – EGD Eduardo Caixeta
Luiz Gustavo da Silva Mendes
13 – Aníbal Dib Mussi
Antonio Adolfo Schöpping
Frederico Virmound
14 – Carmem – esposa do companheiro Valdeci Borges Benedet
Dilza Nazário Presa
16 – Marco Antonio Minikoski
Vânia - esposa do companheiro Aleir Madeira Jr.
Richard Westphal Brighenti
17 – Alexandre Antonio Flôres
18 – Maria Eliza dos Santos Faccenda
20 - EGD Renato Tadeu Rodolfo
João Alberto Vargas
José Rosnei de Oliveira Rosa
Sonia Maria Giacomini
22 – Ernesto Waldemar Domingues
Cláudio Roberto Zambotti
Gil Félix Madalena
Evani Lole
Gilberto Giacomini
24 – Loiva – esposa do companheiro Geraldo Schetinger
Sebastião da Cruz
25 – Sandoval Costa Quintana
Marivania – esposa do companheiro José Francisco Cardoso
27 – Luiz Verner de Oliveira

07

C a r t a M e n s a l | S e t e m b ro d e 2 0 1 1 | A n o 1 | n º 0 3

GIRO MENSAL

COMO SE CADASTRAR NO SITE DE
ROTARY INTERNATIONAL?

END POLIO NOW!
Após 20 anos de trabalho árduo, o Rotary e seus parceiros estão às

Todo Rotariano pode e deve se cadastrar no site de Rotary

vésperas de erradicar este mal. Mas, será preciso um golpe final para

International. Abaixo, o passo-a-passo para fazê-lo facilitar sua vida!

acabar com ele de uma vez por todas. Esta é a hora. Sua contribuição

Confira:

ajudará o Rotary a arrecadar US$200 milhões para equiparar parte dos

1. Abra seu navegador e acesse o site: www.rotary.org.br
2. No canto superior direito, abaixo das informações sobre o Dólar
Rotário, existe a opção “ACESSO AO PORTAL”. Clique nesta opção;
3. Selecione a opção “CRIAR CONTA” Digite seu e-mail e confirme-o
digitando novamente. Para finalizar, clique em “ENVIAR”. Aparecerá

US$355 milhões da doação-desafio da Fundação Bill e Melinda Gates.
O total, US$555 milhões, será revertido em campanhas de imunização
nos países onde a enfermidade ainda se faz presente.
Enquanto a pólio representar ameaça para uma única criança, todas
estarão em risco. É preciso agir agora.

um formulário de cadastro que você deverá preencher com suas

"Se tivermos a força e a determinação necessárias, conseguiremos

informações. Atente para os campos que possuem um (asterisco

eliminar a pólio." - Bill Gates

vermelho), são campos obrigatórios. Selecione como Rotariano, seu
Distrito e Clube, Clique novamente em enviar e apareceráuma
mensagem confirmando seu cadastro.
4. Chegará um e-mail com o seguinte assunto: “Seu cadastro no
Acesso ao Portal do Rotary International está sendo processado”,
confirmando que no prazo de até, um dia útil seu cadastro será
concluído. Siga as instruções deste novo e-mail clicando no link e crie a
sua senha de acesso.

ENCONTRO CASAS DA AMIZADE
No próximo dia 29 de Outubro irá acontecer em Itajaí o 5º Encontro das
Casas da Amizade do Distrito 4651. O evento, organizado pela
Coordenadoria das Casas da Amizade e pela Casa da Amizade de Itajaí,
terá uma variada programação como: palestra, desfile, apresentações
de dança e um delicioso café colonial. Será uma oportunidade única
para confraternização e troca de experiências!

Pronto! Você receberá informações atualizadas de Rotary
International.

Participe e confirme sua presença até dia 15/10.
Informações pelos telefones (47) 3348 7254/ 9982 7757 / 9625 0444.

DECISÃO.
No XXXIV Instituto Rotary do Brasil em Goiânia, foram dadas novas orientações sobre o redistritamento. A principal delas foi a antecipação da data limite
para 30/12/2011. Refazendo o planejamento do Distrito 4651 para cumprir este objetivo, estamos cancelando todos os eventos que estavam programados
para este semestre rotário descritos abaixo:
- Implantação do Instituto de Liderança Rotária;
- Reunião dos Governadores do Estado de Santa Catarina com o Diretor de RI-REGOESC/2011;
- Seminário Distrital da Fundação Rotária que seria realizado junto com os outros dois Distritos de Santa Catarina; e os
- Bailes que seriam realizados em Itajaí e Tubarão com a finalidade de obter recursos para Fundação Rotária.

EMPRESAS PARCEIRAS

www.portoitajai.com.br

www.dbschenker.com.br

pedablio@terra.com.br

www.brasilfoods.com

