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MENSAGEM DO GOVERNADOR

META
1200 COMPANHEIROS
(DEZ - 2011)

Meus Companheiros,

TO

Na primeira quinzena de setembro deste
ano rotário, iniciamos um trabalho para

I

SC
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manter o nosso Distrito em atividade,

N
ME

1170 COMPANHEIROS (11|2011)

buscando atingir o número mínimo de

1134 COMPANHEIROS (10|2011)

1200 companheiros. Durante nossas

1120 COMPANHEIROS (09|2011)

visitas aos clubes, procuramos levar

1110 COMPANHEIROS (08|2011)

uma mensagem positiva e renovadora,

1031 COMPANHEIROS (07|2011)

buscando principalmente a inclusão das mulheres e da família no
nosso Quadro Associativo. Estamos chegando ao final deste
DÓLAR ROTÁRIO | NOVEMBRO - R$ 1,75

primeiro semestre rotário e constatamos que a maioria dos clubes
entendeu nossa mensagem e assumiu o seu importante papel de
ator principal neste processo de engrandecimento do nosso
Rotary. Eles trabalharam em suas comunidades e conseguiram

Meus queridos Companheiros e Companheiras,

um aumento expressivo no número de rotarianos que, no dia de

Independente das opções religiosas e crenças, neste mês

hoje, somam mais de 1170 companheiros. Foram muitas

de dezembro as pessoas absorvem o clima de paz e

admissões, homens e mulheres, que conheceram os trabalhos

confraternização do Natal. Nós rotarianos que já

realizados pelos clubes e, vislumbraram neles a oportunidade de
poder ajudar as pessoas mais humildes. Cabe ainda ressaltar a
grande adesão das esposas dos nossos companheiros que,
mesmo pertencendo às Casas da Amizade, se incluíram nesta
nossa

empreitada e hoje podem ostentar orgulhosamente o

Distintivo Rotário. Eu e Fátima externamos os nossos sinceros
agradecimentos a essas valorosas companheiras.
Ainda não atingimos o nosso objetivo porque existem clubes que

trazemos os sentimentos de solidariedade e doação,
ficamos mais felizes ao ver que grande parte da
humanidade, neste período, deseja e promove a
construção de um mundo mais solidário e justo.
São as pessoas praticando o “Dar de si antes de pensar
em si”.
Imbuídos deste mesmo sentimento eu e a Fátima
desejamos a todos os Companheiros e Companheiras do
nosso Distrito e suas digníssimas famílias,

não registraram admissões, mas eu continuo contando com todos,

Um venturoso Natal cheio de Paz, Amor e que o Ano

na certeza que eles darão suas contribuições para o

Novo venha repleto de sucessos e realizações.

engrandecimento da nossa Organização. Todos os Rotary Clubes
quando recebem suas cartas de admissão no Rotary International
assumem o compromisso solidário de promover seus

Um fraterno e caloroso abraço,
Carlos e Fátima Pimenta
Governador

desenvolvimento e, consequentemente, dos Distritos Rotários
que são partes da sua estrutura administrativa.

ROTARY INTERNATIONAL – EXPEDIENTE 2011-2012

O nosso trabalho tem sido árduo, mas eu não acredito em coisas
impossíveis e sigo em frente, apresentando uma mensagem de
união, de integração da família e principalmente de mudanças,
visando à construção de um Distrito mais moderno, mais
participativo e acima de tudo mais amigo.

A capacidade de

trabalho e o envolvimento dos clubes e dos companheiros são os
componentes principais de todo este processo.
Juntos construiremos um DISTRITO MUITO MAIOR E MAIS FORTE !

Um caloroso abraço.
Carlos Augusto Pimenta
Governador

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

ser, na continuação após a extinção da pólio, a solução para
outras tantas e tantas mazelas da humanidade.
É neste momento que me assaltam o desejo, e a necessidade,

FUNDAÇÃO ROTÁRIA

de ser dotado de um instrumento, que seja um poderoso

Desde meus tempos mais remotos, em

instrumento de incitação, de convencimento, de um raciocínio

minhas lembranças recordo que me

lógico e coerente, para que as pessoas sejam atraídas para o

preocupava, comparando os meios de

Ideal Rotário, que coloquem a Fundação Rotária em seus

comunicação – na época ainda não

objetivos, para que cresçam em nossos Rotary Clubes o número

havia a televisão - mas já tínhamos o

de homens e de mulheres de bem, eticamente corretos,

jornal e o rádio. Muitas vezes ficava me

moralmente justos que, irrepreensíveis em suas condutas,

preocupando com o teor, com o conteúdo das coisas ditas pelos

proporcionem a melhoria de nossas comunidades.

locutores no rádio, comparando-as com a duração, com a
eficácia das palavras escritas. E ficava me imaginando que, se
algum dia fosse trabalhar num meio de comunicação, seria mil
vez antes em um jornal do que no rádio.

No início deste texto dizia que optaria pela palavra escrita, para
atingir meus objetivos. E faço agora os meus votos que alguém,
quando for descartar este papel, dê mais uma olhadela, e reflita
sobre o que acaba de ler...

Isto porque no rádio quem ouviu, ouviu; quem não ouviu, não
ouve mais - enquanto que no jornal a palavra escrita ficava
impressa até que o papel fosse destruído. Recordo que
inúmeras vezes, durante uma faxina, folheava um jornal ou uma

NOTÍCIAS DOS CLUBES

revista, cujo destino era o lixo, e que muitas vezes voltavam para
a prateleira... E também muitas vezes aconteceu que, jogando
fora alguma coisa impressa, logo no dia seguinte eu iria precisar

RC São José Kobrasol

dela...
Neste semestre teve início um dos projetos mais importantes
Faço essas reflexões no momento em que preparo o texto para
esta Carta Mensal de nosso Governador. E fico meditando sobre
tudo o que já foi dito, sobre tudo o que já foi escrito, para
conquistar, para atrair, para argumentar, para convencer, para

do Rotaract Club de São José Kobrasol, que é o Cursinho PréVestibular Solidário, que foi idealizado pelo Rotaractiano
Edvaldo Bispo de Barros. O objetivo do projeto é atender

motivar. Motivar para Rotary. Motivar para a Fundação Rotária.
E penso na Bíblia. Quantos milhões e milhões de exemplares já
foram impressos em todas as línguas deste planeta? E o que é
que se conseguiu? E penso nos sacerdotes, nos gurus, nos
pastores, nos locutores de rádios e de canais de televisão que,
por milhões e milhões de horas se esfalfam aos microfones.
Qual foi o índice de seu sucesso?
A mídia de rádios, jornais, revistas, televisões, a que agora
vieram se juntar

o Skype, o Messenger, a Internet, todos

tentando me conquistar para que adote suas idéias...
Essas reflexões agora povoam minha mente, onde uma agulha
magnética aponta para a Fundação Rotária. Em termos
militares, “... o meu azimute...” E faço os meus votos, formulo

gratuitamente alunos da comunidade do Bairro Areias e região

meus desejos para que o Ideal Rotário, e sua concretização,

de São José, que não tem condições de custear um curso pré-

através da Fundação Rotária, possam ser a redenção da

vestibular.

humanidade diante do terrível mal da poliomielite, que possam

As aulas estão sendo ministradas todas as segundas, quartas e
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sábados, tendo por local o Conselho Comunitário de Areias.

doenças cancerígenas. Na sequência o Governador e esposa

Ressalta-se que os professores e organizadores são todos

foram recepcionados no Clube pelos Companheiros do Rotary,

voluntários, levados a premissa de ajudar adultos e jovens.

Rotaract e Interact e Rotakids, que aproveitaram para

O Projeto conta com o apoio do Rotary Club de São José Kobrasol, na Presidência do Co. Julio Cesar Moraes, Rotaract
Club de São José Kobrasol, na presidência do Co. Vitor Mendes
Lehmkukl, Conselho Comunitário de Areias-Presidente Auri

apresentar seus projetos e trabalhos. Na ocasião foram
empossados cinco novos Companheiros. Foi uma reunião
agradável que contou com a presença de vários convidados e
visitantes.

Tadeu Borges, Cursinho Pré-Vestibular Gaia (Coordenador
Pedagógico Aluizio Caffé) e da Professora Maria Izabel do

Na reunião do dia 23/11, foi entregue cheque no valor de

Departamento de Metodologia de Ensino da UFSC.

R$3.600,00, a Orionópolis, de São José, como parte da
arrecadação do Carreteiro Solidário, em prol da lavanderia
desta entidade.

No dia 26 de Outubro, em reunião no nosso Clube, foi proferida
palestra do Sr. Jaime, representando a Comissão de

Na foto o presidente do Rotary Club de São José, Sr. Juarez

Implantação do Observatório de São José, que falou sobre a

Antonio de Barros e o representante da Orionópolis, padre

importância da fiscalização dos atos dos administradores

Darci Rosa.

governamentais. Na foto, entrega de um mimo, confeccionado
pelos oleiros de São José.

No último dia 11 de Dezembro , o Rotary Club de São José
participou da Ação Social, contribuindo com doação de livros,
No dia 27 de outubro o Rotary Club de São José Kobrasol teve a
honra de receber a visita oficial do Governador Carlos Augusto

para as creches Pai Herói e Vinde a Mim as Criancinhas, que
atendem crianças e adolescentes entre 0 e 17 anos.

Pimenta e sua esposa Maria de Fátima. Na ocasião foi visitado a

Na foto o Presidente do Rotary Club de São José, Juarez

Casa de Apoio do Hospital Infantil Joana de Gusmão, que será

Antonio de Barros, Governadora Assistente companheira

mobiliado por projeto deste Clube, para atender as crianças e

Marlene Salete Sonagli de Barros, companheiro Ivanor dos

acompanhantes que veem aquele hospital para tratar de

Santos e representante da Ação Social Sr. Wilson.
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RC Balneário Camboriú Atlântico

RC Braço do Norte

O Rotary Club de Balneário Camboriú Atlântico conferiu

No último dia 07, o Rotary Club de Braço do Norte, realizou

Menção Honrosa aos representantes da cidade de Balneário

reunião festiva e histórica. Na oportunidade foram entregues

Camboriú pelos relevantes e assinalados serviços prestados

R$ 915,00 para a Pastoral da criança, valor arrecadado pelo

com ênfase na solidariedade e na intensa vida sócio-cultural

Troco da Bondade.

que faz a diferença.

Foi entregue a senhora Aida Terezinha Costa Rodrigues um
diploma de “Amigo do Rotary”, além da admissão e posse de
novos sócios.
O Governador Assistente Lauro Rita da Silva e sua esposa
Amélia prestigiaram essa importante reunião.

Homenagem aos Professores Anderson Dal Bosco e Helenice

Homenagem ao Guarda vidas civil Gustavo Adelqui Serra

!

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

CASA DA AMIZADE

Visitas Oficiais às Casas da Amizade:
Estreito, Braço do Norte, Florianópolis e Tubarão
Sr. Alberto Cê e Senhora

Sra. Rosina S. da Silva representada Sra. Malba Bogetti
e Celina Brantes
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· Participação dos rotarianos em atividades que proporcionam
a pessoas em início de carreira a perspectiva de colegas de
profissão de outro país e cultura, no processo de enviar e

1ª SEMANA DE DEZEMBRO
Intercâmbio de Grupos de Estudos
(IGE)
O programa Intercâmbio de Grupos de

receber equipes, e no compartilhamento das experiências
educacionais dos participantes do intercâmbio que
contribuirão para a realização da Missão do Rotary em todo o
mundo.

Estudos (IGE) oferece oportunidades

A Fundação Rotária paga a cada integrante da equipe a

culturais e profissionais únicas a

passagem aérea, de preço mais acessível, entre seu país e o

jovens profissionais não-rotarianos de

país anfitrião. Rotarianos do país anfitrião cuidam da

25 a 40 anos. O programa IGE financia intercâmbios de equipes

alimentação, hospedagem e viagens pelo distrito.

entre distritos rotários parceiros de países diferentes. Cada

Elegibilidade do distrito

equipe é liderada por um rotariano, e as viagens duram de
quatro a seis semanas.

O formulário de inscrição, indicando claramente os propósitos
a ser alcançados pelo intercâmbio, deve ser recebido pela

Objetivos do programa
O programa visa o desenvolvimento das aptidões profissionais
e de liderança dos participantes, para que possam estar
preparados a atender às necessidades de suas comunidades e
de um mercado de trabalho cada vez mais globalizado.

Fundação Rotária até 1º de outubro.
Todo distrito pode indicar sua preferência quanto ao distrito ou
área com a qual deseja fazer parceria, mas a decisão final cabe
aos curadores. Reconhecendo o valor dos emparceiramentos
pré-combinados (autoemparceiramentos), os curadores

Oferece, além disso, oportunidades de prestação de serviços ao

procuram aprovar todos aqueles que envolvam culturas,

facilitar projetos humanitários conjuntos entre os países

línguas e regiões diferentes. (Cód. Norm. Fund. Rotária

anfitrião e patrocinador que atendam a necessidades nos

8.040.5.2.) Equipes de Intercâmbio de Grupos de Estudos são

setores de saúde, educação e outros. Participantes do

financiadas pelo Fundo Mundial ou pelo FDUC. Os distritos

intercâmbio vivenciam o dia a dia do país anfitrião, observam

devem avaliar a disponibilidade de fundos antes de enviarem

como suas profissões são exercidas no exterior, formam

inscrições para intercâmbios de IGE em determinado ano.

amizades e relacionamentos profissionais e trocam ideias com

Informações adicionais sobre as diferentes opções de

as pessoas locais.

financiamento podem ser encontradas nas publicações sobre o

O Intercâmbio de Grupos de Estudos envolve:
· Atividades profissionais que possibilitam aos membros da

IGE e em www.rotary.org/pt.
Qualificações

equipe observar o exercício de suas profissões em outro país e

Os membros da equipe devem ser pessoas que exerçam, em

trocar ideias sobre suas áreas de atuação, o que beneficia

tempo integral, profissão reconhecida, morem ou trabalhem

todas as comunidades envolvidas.

no distrito anfitrião, estejam em início de carreira e tenham de

· Experiência cultural graças à oportunidade de estudar o povo,
a cultura e as instituições de outro país, e de promover o apreço
pela diversidade cultural em todo o mundo.

25 a 40 anos de idade. Os candidatos devem possuir qualidades
de liderança e temperamento flexível para que o programa
alcance o objetivo de promover a compreensão internacional.
Os integrantes das equipes devem ser razoavelmente fluentes

· Oportunidades de companheirismo ao promover o contato

no idioma do país anfitrião.

entre membros das equipes e seus anfitriões, e incentivar a
comunicação e convivência em um espírito de amizade e boa
vontade que facilita o conhecimento mútuo dos problemas,
aspirações e questões comunitárias, bem como o

2º SEMANA DE DEZEMBRO
Programa de Subsídios Humanitários

estabelecimento de laços de amizade duradouros e maior
compreensão internacional.

O Programa de Subsídios Humanitários da Fundação Rotária
auxilia clubes e distritos a implementarem projetos que
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Rotary Clubs e distritos a implementarem projetos

Projetos financiados por intermédio do Programa de Subsídios

humanitários internacionais em colaboração com rotarianos

Humanitários devem:

de outro país. A Fundação Rotária equipara 50% das doações

· contar com a participação ativa de rotarianos;

em espécie. Toda contribuição proveniente de Fundo Distrital
de Utilização Controlada recebe equiparação de 100% da

· contribuir para o fortalecimento das redes de contatos

Fundação.

rotários;
Projetos financiados por Subsídios Equivalentes devem:
· demonstrar sólido gerenciamento financeiro;
· ser internacionais, ou seja, envolver pelo menos dois Rotary
· atender a necessidades humanitárias.
O site do RI contém informações atualizadas sobre o programa.
Subsídios Distritais Simplificados

Clubs e/ou distritos de dois ou mais países;
· aderir às normas de elegibilidade da Fundação.
Os requisitos para receber Subsídios Equivalentes dependem

Subsídios Distritais Simplificados apoiam atividades

do valor solicitado à Fundação Rotária. As categorias de

humanitárias ou iniciativas humanitárias conduzidas pelos

subsídios são:

clubes e distritos. O distrito pode utilizar até 20% de seu Fundo

· Subsídios Equivalentes — de US$5.000 a US$25.000

Distrital de Utilização Controlada na implementação de vários
projetos locais ou internacionais. O subsídio deve ser solicitado
pelo presidente da Comissão Distrital da Fundação Rotária, em
colaboração com o governador eleito. É recomendado que os

·Subsídios Equivalentes Competitivos — de US$25.001 a
US$200.000
Pedidos de Subsídios Equivalentes podem ser encaminhados

distritos enviem seus pedidos entre 1º de julho e 31 de março,

à Fundação Rotária de 1º de julho a 31 de março. Tais pedidos

antes que os fundos estejam disponíveis.

são avaliados nas reuniões semestrais dos curadores,

A Fundação Rotária outorga Subsídios Distritais Simplificados
com o claro entendimento de que os distritos devam respeitar a
vontade, tradição e cultura da comunidade beneficiada. Além
disso, tais subsídios requerem a participação direta de

devendo ser recebidos até 1º de agosto para serem avaliados
na reunião de outubro, e até 15 de dezembro para serem
avaliados na reunião de abril. (Cód. Norm. Fund. Rotária
9.040.)

rotarianos:

Estrutura de subsídios

·na avaliação das necessidades da comunidade e elaboração

O Plano Visão de Futuro oferece somente dois tipos de

dos projetos;
· no estabelecimento de uma comissão com pelo menos três
rotarianos parasupervisionar a utilização dos fundos;

subsídios: Subsídios Distritais da Fundação Rotária e
Subsídios Globais da Fundação Rotária. Juntos, eles
permitirão a clubes e distritos conduzir vasta gama de
projetos educacionais e humanitários, tanto local quanto

· no gerenciamento dos fundos;
· na adesão às normas de elegibilidade da Fundação;
· na implementação dos projetos;
· na constatação do envolvimento e do compromisso da
comunidade;
· na organização de reuniões periódicas com prestadores de
serviços, representantes governamentais e beneficiários;

internacionalmente.
Subsídios Distritais
Os Subsídios Distritais são subsídios agrupados que
financiam atividades relacionadas à Missão da entidade. Cada
distrito recebe um Subsídio Distrital por ano, com o qual pode
financiar bolsas de estudos, apoiar equipes de formação
profissional, patrocinar serviços de voluntários, prover
assistência em casos de catástrofe e conduzir projetos

· na divulgação dos projetos na mídia;
· no envio dos relatórios à Fundação.
Subsídios Equivalentes

humanitários internacionais e locais. Os Subsídios Distritais
dão aos rotarianos a flexibilidade de continuar a desenvolver
suas atividades e a financiá-las totalmente com o Fundo
Distrital de Utilização Controlada.

O propósito do programa Subsídios Equivalentes é ajudar
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Subsídios Globais

COM O PÉ NA ESTRADA!

Os Subsídios Globais visam apoiar projetos sustentáveis de
grande porte, inclusive projetos humanitários, bolsas de

Fotos das visitas oficiais.

estudos e equipes de formação profissional, em uma das seis
áreas de enfoque:
· Paz e prevenção/resolução de conflitos
· Prevenção e tratamento de doenças
· Recursos hídricos e saneamento

RC TUBARÃO - LUZ

RC ITAJAÍ - NORTE

RC CRICIÚMA - RIO MAINA

RC FLORIANÓPOLIS - ESTREITO

RC LAGUNA - REP. JULIANA

RC LAGUNA

· Saúde materno-infantil
· Educação básica e alfabetização
· Desenvolvimento econômico e comunitário
Clubes e distritos podem criar seus próprios projetos de
Subsídios Globais em uma das áreas de enfoque ou participar
de projetos pré-definidos desenvolvidos pela Fundação Rotária
em colaboração com parceiros estratégicos. Os projetos
criados por clubes e distritos recebem uma equiparação do
Fundo Mundial da Fundação Rotária. O orçamento mínimo para
Subsídio Global é US$30.000.
A Fundação Rotária fará parcerias com determinadas

ANIVERSARIANTES

organizações e corporações que demonstrem grande
conhecimento e experiência em uma ou mais das áreas de
enfoque. Os parceiros estratégicos oferecerão suporte técnico
e financeiro aos subsídios pré-definidos.
Fase Experimental do Plano Visão de Futuro
Para testar e ajustar o plano, a Fundação está conduzindo a
fase piloto com 100 distritos, grupo que representa o Rotary em
termos de localização, tamanho e nível de envolvimento com a
Fundação. Durante esta fase, que vai de julho de 2010 a junho
de 2013, o Plano Visão de Futuro será avaliado e ajustado para
que possa ser adotado pelos demais distritos e clubes. Para
mais informações, consulte www.rotary.org/pt/futurevision.

DEZEMBRO
01 – Francisco Haas
02 – Sinara – esposa do companheiro Hélio Feltrin
03 – Francisco Feliciano
05 – João Abel Benedet
Liliane- esposa do companheiro Abdon Finardi
06 – Eder Vieira Couto
Lígia – esposa do companheiro Ary Cortese
08 – Conceição Manhães
Ana Maria - esposa do companheiro Paulo de Campos
09 – Nilson Algarves
10 – Climene – esposa do companheiro Jorge Trilha
14 – Geraldo Tonelli
Luiz Antonio Ferreira Magalhães
16 – Michela - esposa do companheiro José Demos
18 – Marco Antonio Goulart
19 – Luciano da Silva
Ieda – esposa do companheiro João Vargas Montardo
20 – Júlio César Moraes
22 – Maria Luiza Ronconi
25 – Jair Alfredo May
26 – Rafael Faraco
27 – Abdon Fóes Finardi
28 – Silvana – esposa do companheiro Antonio Adolfo Schöpping
Cecília - esposa do companheiro Ronaldo Patrony
30 – Alexandre Martins da Silva
Márcio Aurélio Guapiano
31 – Bárbara – esposa do companheiro Frederico Virmound

EMPRESAS PARCEIRAS

www.portoitajai.com.br

www.dbschenker.com.br

pedablio@terra.com.br

www.brasilfoods.com

