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MENSAGEM DO GOVERNADOR
Meus Companheiros,

META
1200 COMPANHEIROS
(DEZ - 2011)
O
NT

Há alguns dias li uma mensagem do nosso Presidente Kalyan

ES

CR

Banerjee, na qual ele citou um
ditado indiano que diz o seguinte:

1134 COMPANHEIROS (10|2011)

“Se você ajudar o barco do seu
vizinho a cruzar o rio, você verá
que também alcançou a outra
margem”.

E
CIM

1120 COMPANHEIROS (09|2011)
1110 COMPANHEIROS (08|2011)
1031 COMPANHEIROS (07|2011)

Isto é, ao ajudar o

próximo acabamos ajudando a nós mesmos.
Dentro desta filosofia, nós rotarianos realizamos nossas ações

DÓLAR ROTÁRIO | NOVEMBRO - R$ 1,75

sem almejar reconhecimentos nem favores pessoais, fazemos
apenas por saber que o nosso trabalho pode atenuar o sofrimento
de alguns seres humanos e também pelo prazer de ser útil. É a

VISITAS DO GOVERNADOR

nossa busca pela satisfação pessoal.
Sabemos que o Rotary International dedica este mês de novembro
à Fundação Rotária, entidade que materializa a solidariedade dos
Rotarianos com o nosso mundo e, por isso, todos nós temos o
dever de contribuir e apoiar as ações em prol da nossa Fundação,
só assim poderemos proporcionar a nós mesmos o crescimento
pessoal e o sentimento de dever cumprido.
Se transportarmos a mesma filosofia sugerida no ditado indiano
para os nossos Rotary Clubs, especialmente no que se refere ao
Desenvolvimento dos seus Quadros Associativos, veremos que ao
buscar mais companheiros para ajudar o crescimento do Distrito,
o clube estará também promovendo o seu próprio crescimento,
gerando com esta ação maior poder de trabalho e maior

NOVEMBRO

CLUBES

08 - 3ª feira
09 - 4ª feira
15 - 3ª feira
16 - 4ª feira
19 - Sábado
20 - Domingo
21 - 2ª feira
22 - 3ª feira
23 - 4ª feira
28 - 2ª feira
29 - 3ª feira
30 - 4ª feira

RC de Bal. Camboriú - Atlântico
RC de Biguaçu
RC de Criciúma - Rio Maina
RC de Capivari de Baixo
RC de Içara
RC de Bal. Camboriú - Norte
RC de Florianópolis - Ingleses
RC de Florianópolis - Leste
RC de Sombrio
RC de Itapema
RC de Jaguaruna
RC de Armazém

representatividade na sua comunidade. É um Rotary Club
ajudando o barco do Distrito a cruzar o rio.
Companheiros, ao escrever esta mensagem, me vem à mente as
visitas Oficiais que já fiz e os encontros que tive com alguns
Presidentes e companheiros, quando conversamos e debatemos
principalmente a valorização, a união e o crescimento do nosso
Rotary. Foram momentos inesquecíveis e por isso, sei que os
companheiros saberão valorizar, não só a amizade que floresceu
mas também os compromissos que foram estabelecidos.
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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Eu tinha duas semanas para me preparar, para produzir um

OTTOKAR ESCREVE

Plano Distrital de Atividades, para encontrar uma senhora que
aceitasse a Coordenação Distrital das Casas da Amizade – isso
DISTRITO 4651 – 1º. GOVERNADOR

porque eu queria minha esposa ao meu lado, nas visitas oficiais

Em 1973, fui transferido de

aos clubes.

Brusque/SC., para Rio Negro/PR., do

Foi assim que um telefonema transformou minha vida;

D-465 para o D-463. Na reunião de

aposentado já há 7 anos, passava os dias na praia, lendo os

Rotary em que anunciei minha

jornais, tomando chimarrão, jogando bocha na areia; logo

despedida, o Companheiro João

minha vida passou a ser uma frenética atividade em Rotary, um

Antônio “Nica” Schaefer, falando da
tribuna, usou a expressão: - “... perdemos nosso Governador...”

período imensamente feliz em minha, em nossas vidas, um
período do qual guardamos muitas, e muito boas recordações.

No ano de 1996 o EGD Ary A. Buzzi era o encarregado da
Expansão Rotária, com a incumbência de encontrar candidatos
a governador – período em que “...quase que afundou um
trilho...”, de tantas vezes que foi a Itajaí, para finalmente
conseguir convencer o Comp. Agenor Krobel/Elenir (do R.C. de

Se eu pudesse ter me imaginado antes todas as alegrias que
encontrei no meu ano de governadoria, muito antes teria me
candidatado.
O autor é o EGD 4651 – 1998-99 - Ottokar A Hagemann, 1º. Governador do Distrito.

Itajaí)a aceitar o cargo, para o Ano Rotário 1997-98. Na época o
nosso Distrito contava com 98 Clubes, com aproximadamente
2.000 rotarianos, e uma distância de 600 km entre extremos, e
250 km na largura do litoral de SC – desde Mafra, ao norte, até

NOTÍCIAS DOS CLUBES

Sombrio, próximo à divisa com o Rio Grande do Sul.
Os entraves para se conseguir encontrar candidatos a
governador eram as grandes distâncias no Distrito –
praticamente metade da área de Santa Catarina – e o grande
número de clubes no distrito. (Houve um, Pedro Milanez, de
Criciúma, que chegou a comprar um avião para fazer suas

RC São José
Companheiros do Rotary Club de São José, da Casa da Amizade
e convidados, estiveram presente no último dia 19 de outubro
em palestra proferida pelo médico Dr. Luiz Alberto Silveira

viagens). Havia bons candidatos em potencial, jovens, no pleno

sobre a prevenção do câncer. Durante o encontro, foram

vigor físico, profissionais liberais, mas que não poderiam ficar

debatidas várias questões sobre a doença e também sanadas

afastados de seu trabalho por um ano. O celeiro para se

dúvidas sobre tratamentos e cura da doença. Na foto Dr.

encontrar governadores eram os aposentados.

Antonio Massuda, o presidente do RC de São José Juarez

Em 1997 RI aceitou as ponderações de nosso

Colégio de

Governadores, e concordou com a criação de um novo Distrito,
desmembrado do D-4650, que levaria o número 4651 – o
primeiro no mundo a ter um número ímpar em sua terminação.
Na manhã de sábado, dia 6 de setembro de 1997, eu assistia
pela televisão ao funeral de Lady Dy. Comovido até as lágrimas
pelo lamentoso canto de Elton John e pela dor que afligia aos
Britânicos, ouço o telefone a tocar. Atendi, e no outro lado da
linha era o Governador Agenor Krobel, falando de Florianópolis,
numa reunião do Colégio de Governadores, para anunciar que
eu acabava de ser eleito 1º. Governador do novo Distrito 4651 de
Rotary. E dizia: - “... vais ter que te apressar, porque ainda neste
mês de setembro terás que participar do Instituto Rotário, em
Curitiba...”

Antonio de Barros e o Dr. Luiz Alberto.
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RC de Balneário Camboriú - Atlântico

RC São José

Como faz anualmente, RC de Balneário Camboriú Atlântico,

Foi realizado no último dia 30 de outubro nas dependências da

celebrando a Semana Nacional do Trânsito, houve por bem,

Orionópolis, o 1º Carreteiro Solidário do Rotary Club de São

através da companheira Luciane Nardino, nomear três equipes

José, com o objetivo de ajudar na construção da lavanderia da

formadas por Geraldo e Rui, Ana Paula e Glória e Luciane e

entidade. Na oportunidade também foi arrecadada meia

Verônica, que distribuíram impressos em 14 escolas da cidades
para os alunos pintarem.

tonelada de alimentos não perecíveis para doar aos
desabrigados da enchente de Rio do Sul.

RC de Balneário Camboriú - Atlântico
Cantemos o Hino Nacional conhecendo o seu conteúdo.
Antecedendo a Semana da Pátria, o Rotary Club de Balneário
Camboriú – Atlântico, visando despertar o sentimento de
patriotismo, brasilidade e de civismo nas novas gerações, vem
há oito anos distribuindo nas escolas, milhares de impressos
do Hino Nacional Brasileiro, extraído do Encarte da Brasil
Rotário, para que os estudantes entendam o sentido das

RC Criciúma

palavras do Hino que enaltece a nossa pátria, evidenciando o
meio ambiente, a natureza, como o solo, o mar, o céu e a luz.

O intercambista Mathieu Gabel que está na Austrália, recebeu
um certificado de honra ao mérito após sua apresentação no
club. Na foto a secretária Cláudia Cerávolo, Matheiu Gabel
(intercambista), Élvio Peruchi Presidente do Rotary Club
Criciúma e o protocolo Júlio Calheiros.

Escolas contempladas com o impresso da Campanha Cívica do
Rotary Club de Balneário Camboriú – Atlântico: Gov. Ivo
Silveira, Tomaz Francisco Garcia, Presidente Médice, Prof.
Armando Cesar Ghislandi, Educ. Munic. Vereador Santa,
Núcleo Educ. Inf. Nova Esperança e Escola Nova Esperança.
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E-Club Florianópolis
Na semana passada o E-Club de Florianópolis Distrito 4651
visitou uma convenção da KOMEKO e solicitou que fosse
organizada uma gincana entre os participantes, sugerindo
doações para o Lar Recanto do Carinho que abriga cerca de
sessenta crianças soro positivas ou filhos de soro positivos
carentes. Com a gincana conseguiram arrecadar 3.600 quilos
de mantimentos (cestas básicas) cerca de 250 materiais de
limpeza e mais de mil brinquedos. Como era muita coisa, parte
do material foi distribuído a outras entidades, como a Creche
Vó Inácia, que recebeu 75 quilos de arroz, cinqüenta quilos de
farinha e dois fardos de brinquedos. É o Rotary servindo ao
próximo, o que comprova que a modalidade E-Club permite
tanto quanto um clube normal realizar ações de auxílio ao
próximo.

!

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

CASA DA AMIZADE

5° Encontro Casas da Amizade
No último dia 29 de Outubro, aconteceu em Itajaí o 5º Encontro
das Casas das Amizade do Distrito 4651. Na oportunidade
estiveram presentes as Casas da Amizade de Araranguá,
Balneário Camboriú, Braço do Norte, Brusque, Florianópolis,
Florianópolis Estreito, Itapema, Laguna e Palhoça. Confira
alguns clicks.

INSTRUÇÕES ROTÁRIAS - EDG DARIO MACIEL

1º SEMANA DE NOVEMBRO
Declaração sobre os Serviços Profissionais
Serviços Profissionais são o veículo
pelo qual o Rotary promove e apóia a
aplicação do ideal de servir em todas as
profissões. Fazem parte do ideal dos Serviços Profissionais:
1) promoção e adesão aos mais altos padrões de ética em todas
as ocupações, inclusive lealdade aos empregadores,
funcionários e contatos de trabalho; bem como tratamento
justo para eles e para os concorrentes, o público e todos
aqueles com os quais se tem relações comerciais ou
profissionais;
2) reconhecimento do valor, perante a sociedade, de todas as
ocupações úteis, e não apenas da própria ocupação ou aquelas
exercidas por rotarianos;
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3) utilização dos conhecimentos profissionais para a solução

O Conselho de Legislação de 2004 reiterou esta declaração

dos problemas e carências sociais. Os Serviços Profissionais

aprovando resolução para que todos os rotarianos levem uma

são da responsabilidade do Rotary Club e de seus associados.

vida que exemplifique o compromisso do Rotary com altos

A função do clube é implementar e incentivar a aceitação dessa

padrões éticos nas profissões e negócios, e para que os Rotary

responsabilidade por meio de exemplo constante, e do

Clubs continuem a crescer buscando e atraindo pessoas que

estabelecimento de projetos que ofereçam aos associados a

sejam exemplos dos mesmos padrões da entidade, ao

oportunidade de contribuir com seus conhecimentos

entrarmos no século 21 e no segundo centenário da entidade.

profissionais. Cada rotariano tem a responsabilidade de

(04-290)

assegurar que sua conduta pessoal, profissional e de negócios
seja coerente com os princípios do Rotary, e de cooperar com os
projetos do clube. (Cód. Norm. Rotary 8.030.1.)
2º SEMANA DE NOVEMBRO
Declaração para Executivos e Profissionais Rotarianos
O Conselho de Legislação de 1989 aprovou a seguinte

3º SEMANA DE NOVEMBRO
Fundação Rotária
O Conselho Diretor do RI e o Conselho de Curadores da
Fundação aprovaram, como meios tangíveis e eficazes para
promover os objetivos da Fundação Rotária, os seguintes
programas:

declaração para executivos e profissionais rotarianos. Como

2) ser fiel ao código de ética da minha ocupação, às leis do meu

· Bolsas Educacionais
· Centros Rotary de Estudos Internacionais na área de paz e
resolução de conflitos (Centros Rotary pela Paz)
· Intercâmbio de Grupos de Estudos (IGE)
· Subsídios Distritais Simplificados
· Subsídios Equivalentes
· Pólio Plus
· Parceiros Pólio Plus

país e ao padrão moral da minha comunidade;

O processo de inscrição e pedido, os critérios de elegibilidade e

3) fazer todo o possível para dignificar a minha ocupação e

os prazos pertinentes a todos os programas da Fundação

promover os mais altos padrões éticos no seu exercício;

Rotária estão em www.rotary.org/pt.

rotariano, no exercício de minha profissão ou na condução de
meus negócios, devo observar as seguintes normas:
1) considerar minha ocupação como uma oportunidade
adicional para servir;

4) ser justo com meu empregador, funcionários, contatos de
trabalho, concorrentes, clientes, o público, e todos aqueles
com quem mantenho um relacionamento comercial ou
profissional;

4º SEMANA DE NOVEMBRO
Bolsas Educacionais
O programa de Bolsas Educacionais da Fundação Rotária é um
dos maiores programas internacionais de outorga de bolsas de

5) reconhecer o respeito devido a todas as ocupações úteis à
sociedade, assim como a dignidade inerente a elas;
6) oferecer os meus conhecimentos profissionais para

estudo universitário financiado por uma entidade privada.
As bolsas patrocinam estudos ou treinamento no exterior
durante um ano acadêmico (geralmente nove meses) em país

propiciar oportunidades aos jovens, atender às necessidades

que tenha Rotary Clubs. Durante o período de estudos, os

especiais de outros e melhorar a qualidade de vida na minha

bolsistas servem como embaixadores da boa vontade no país

comunidade;

anfitrião.

7) ser honesto na propaganda que fizer e em todas as

Objetivos do programa:

apresentações ao público relativas à minha empresa ou
profissão;
8) não procurar obter de um rotariano, nem lhe outorgar,

As Bolsas Educacionais apoiam a Missão da Fundação Rotária
de capacitar os rotarianos para promover a boa vontade, paz e
compreensão mundial, ao procurar:

privilégios ou vantagens que não sejam normalmente
concedidos em um relacionamento comercial ou profissional.
(89-148, Cód. Norm. Rotary 8.030.2.)

· aumentar a conscientização e o respeito pelas diferenças
culturais enviando embaixadores da boa vontade para estudar
no exterior;
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menos dois anos de estudos universitários ou possuir

de Pensar em Si ao motivá-los a participar em projetos do

certificado de conclusão do segundo grau, com pelo menos

Rotary;

dois anos de experiência prática em ocupação reconhecida, por

· incentivar os bolsistas a dedicar suas vidas pessoais e
profissionais ao aprimoramento da qualidade de vida das
pessoas de suas comunidades e países;

ocasião do início dos estudos patrocinados pela bolsa, e ser
cidadãos de país rotário. Os candidatos não podem ser
rotarianos, rotarianos honorários, funcionários de clube,
distrito ou de qualquer entidade rotária ou do Rotary

· formar líderes que possam atender às necessidades
humanitárias da comunidade mundial;

International; nem cônjuges, descendentes diretos (filhos ou
netos consangüíneos ou legalmente adotados, ou enteados),

· causar impacto em todas as áreas do mundo por meio da

cônjuges de descendentes diretos ou ascendentes (pais ou

distribuição geográfica equilibrada de bolsistas;

avós) de rotarianos vivos ou de funcionários do Rotary. A

· incentivar rotarianos do mundo inteiro a aumentar as
oportunidades educacionais a bolsistas de países de baixa
renda;
· fomentar associação permanente entre o Rotary e seus
bolsistas.
Os rotarianos apoiam o programa de Bolsas Educacionais com

inscrição inicial do candidato deve ser efetuada por intermédio
do Rotary Club do local de sua residência legal ou permanente,
seu local de trabalho ou de estudos em tempo integral.
Seleção
Os prazos finais para o envio dos formulários de inscrição dos
candidatos são estabelecidos pelos Rotary Clubs, porém,
devem ser entre março e agosto. Todos os formulários

suas contribuições e com o tempo que dedicam ao patrocínio e

ratificados pelos distritos devem ser recebidos pela Fundação

recebimento anual dos bolsistas. Com a devida orientação e o

Rotária até 1º de outubro do ano anterior ao da utilização da

exemplo dado pelos líderes, esse programa tem o potencial de

bolsa. Até 15 de dezembro, os candidatos aprovados pela

formar homens e mulheres com compaixão e compreensão

Fundação Rotária recebem confirmação sobre a instituição de

necessárias para encontrar soluções para os diversos

ensino onde deverão estudar com o patrocínio da bolsa.

problemas da humanidade.

Implementação do programa
O papel representado pelos conselheiros rotarianos, tanto do

Elegibilidade do distrito
Cabe ao distrito determinar o número de Bolsas Educacionais

distrito patrocinador quanto do anfitrião, é a chave do sucesso e

que irá financiar com seu Fundo Distrital de Utilização

do alcance das metas do programa de Bolsas Educacionais.

Controlada (FDUC). Cada clube pode ratificar a inscrição de um

O governador nomeia um conselheiro para cada bolsista

candidato a cada bolsa disponibilizada pelo distrito naquele

patrocinado pelo distrito para viajar ao exterior, bem como um

ano.

Rotary Club patrocinador e um associado deste como

Bolsas doadas
Distritos em países de alta renda são incentivados a apoiar

conselheiro para cada bolsista estrangeiro recebido pelo
distrito. Os conselheiros são responsáveis por informar os

candidatos de países de baixa renda doando uma bolsa de

bolsistas sobre os ideais e as atividades do Rotary, facilitar a

estudos ao distrito de sua escolha (consulte o Kit SHARE para

integração dos estudantes na comunidade, envolvê-los em

mais informações). Para incentivar maior envolvimento e

atividades rotárias e com eles manter contato antes, durante e

companheirismo entre os rotarianos, um processo de seleção

após o ano de estudos patrocinado pela bolsa. Antes da partida

conjunta é utilizado na escolha dos beneficiários das bolsas

ao país anfitrião, os bolsistas devem participar de um

doadas.

seminário de orientação conduzido pelo distrito patrocinador,

Qualificações
Todo candidato a Bolsa Educacional da Fundação Rotária deve

para que estejam preparados a cumprir com suas funções de
embaixadores da boa vontade. Durante os estudos, os bolsistas

demonstrar grande potencial para ser embaixador da boa

devem dar palestras a Rotary Clubs, Rotaract Clubs e grupos

vontade, através de suas características de liderança,

não rotários, bem como participar das Conferências Distritais e

habilidades de comunicação e dedicação à prestação de

de programas e projetos humanitários dos Rotary Clubs e

serviços humanitários. Os candidatos devem ter concluído pelo

Rotaract Clubs. Após regressarem a seu país, os bolsistas
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devem aceitar convites para participar de reuniões de clubes,

COM O PÉ NA ESTRADA!

Conferências Distritais e atividades para ex-participantes de
programas, além de ajudar na orientação de outros bolsistas.

Fotos das visitas oficiais.

Os conselheiros patrocinadores e anfitriões são responsáveis
por ajudar os bolsistas a agendar suas participações nesses
eventos e a mantê-los envolvidos em atividades dos Rotary
Clubs e distritos. (Cód. Norm. Fund. Rotária 8.010.8.3.)

RC FLORIANÓPOLIS - ILHA

ANIVERSARIANTES
NOVEMBRO
01 - Arnaldo Francisco Granja Russo
03 - Alessandra – esposa do companheiro Fernando Rodolfo
José Alberto Noldin
Thecla – esposa do companheiro Ottokar Hagemann
Vitorino Alexandre Oro
05 - Olga – esposa do companheiro Renato Tadeu Rodolfo
13 - Jurema – esposa do companheiro Eduardo Bargas
15 - Élvio Juarez Peruchi
16 - Carmem – esposa do companheiro Flávio de Castro
17 - Milton Ianzer Jardim
18 - Renata – esposa do companheiro Luiz Carlos de Assis
21 - Gedson Borges Dal Pont
24 - Jane – esposa do companheiro Jair Lusa
Tito Lívio de Assis Góes
25 - José Tadeu – cônjuge companheira Ângela Brüggemann
Patrícia – esposa do companheiro Carlos de Alcântara Junior
Roberto – cônjuge da companheira Valdirene Milanesi
28 - Edna Zanin Lopes
Lúcia – esposa do companheiro Geraldo Tonelli
29 - Ana Lúcia Camargo - esposa do companheiro Álvaro C. Filho
30 - Gerson Lotti

RC JAGUARUNA

RC BRAÇO DO NORTE

RC TUBARÃO - CIDADE AZUL

RC FLORIANÓPOLIS - ATLÂNTICO

RC BIGUAÇU

GIRO MENSAL
NOVO SECRETÁRIO-GERAL E SEU TRABALHO NO ROTARY

Os próximos 100 dias

“Quanto mais aprendo sobre o Rotary, mais maravilhado fico

Hewko passará grande parte dos seus próximos 100 dias entre

com tudo que a organização é capaz de realizar.” Foi assim que

Europa, Índia, Austrália e EUA para participar de Institutos

John Hewko resumiu seus primeiros 100 dias como secretário-

Rotary, visitar projetos e clubes, e se reunir com funcionários

geral do Rotary. Em pouco mais de três meses, ele lançou dois

dos escritórios internacionais. Ele também comparecerá a

projetos de comunicação, iniciou a criação de uma ferramenta

uma conferência da USAID em Washington, fará uma reunião

de planejamento estratégico para clubes, participou de

com os líderes da Clinton Global Initiative, e irá ao Dia Rotary-

diversas reuniões de comissões, do Conselho Diretor e do

ONU em Nova York e ao Fórum Mundial de Economia em

Conselho de Curadores, reuniu-se com Bill Gates para falar

Mumbai. Ele também planeja participar de um Dia Nacional de

sobre erradicação da pólio, compareceu ao seu primeiro

Imunização na Índia. Hewko espera conhecer mais rotarianos

Instituto Rotary, ouviu dezenas de apresentações de

pessoalmente e se conectar com eles pelas redes sociais.

funcionários do RI e voltou a se associar ao Rotary Club de Kyiv,

"Agora estou no Twitter e tenho uma página no Facebook,

na Ucrânia, do qual foi um dos fundadores.

ótimos meios para saber a opinião dos rotarianos e manter
contato."

EMPRESAS PARCEIRAS

www.portoitajai.com.br

www.dbschenker.com.br

Siga @johnhewko no Twitter | Confira a página de John Hewko no Facebook.

pedablio@terra.com.br

www.brasilfoods.com

