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" !
Superamos a meta, 1221 companheiros no Distrito.

UM VERDADEIRO PRESENTE DE NATAL "

José A. F. Antiório
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MENSAGEM DO GOVERNADOR

Colocado nesta dificuldade, e em situação diferente de outros 
ameaçados, já que o Estado de Santa Catarina está dividido para 
três Distritos Rotários enquanto outros Governadores dispõem de 
três ou mais Estados para trabalhar, traçamos um plano agressivo 
para vencer nosso desafio, e hoje, podemos dizer que alcançamos 
um excelente resultado, haja vista que o número acima 
estabelecido já foi ultrapassado.  Foram quatro meses de intenso 
trabalho, onde a dedicação, a participação e a cooperação dos 
clubes e companheiros, foram determinantes e fizeram a 
diferença para que o objetivo fosse alcançado. Nesta nossa 
jornada, destacamos a importância da inclusão de um grande 
número de mulheres, que buscando seu espaço, chegam aos 
clubes com uma visão moderna e futurista para torná-los mais 
família e mais atuantes. 

Quero registrar ainda o perfeito entrosamento entre a Equipe 
Distrital e os Clubes, que aceitando e incorporando a nossa 
mensagem, assumiram os verdadeiros valores rotários e 
trabalharam unidos para o mesmo objetivo. O resultado não 
poderia ser outro. Digo ainda que já estamos traçando novos 
planos para o segundo semestre rotário, almejando alcançar, 
mais uma vez, a participação de todos os clubes e incluir 
principalmente aqueles que até hoje ainda não registraram 
nenhuma admissão e os que têm menos de vinte companheiros no 
seu Quadro Associativo. Trabalharemos com grande empenho na 
retenção e futuras admissões de companheiros, o que certamente 
irá promover o crescimento sustentável de nossos Clubes, 
fazendo com que o Distrito 4651 jamais volte a fazer parte desta 
incômoda estatística que nos acompanhou durante alguns anos.  

Amigos, eu e a Fátima estamos muito felizes com todo o trabalho 
já realizado e junto com nossa amizade, enviamos nossos Sinceros 
Agradecimentos, para todos que nos ajudaram a vencer este 
desafio. Parabéns Família Rotária do Distrito 4651 ! 

Juntos estamos construindo um DISTRITO MUITO MAIOR E MAIS 

FORTE!
Um caloroso abraço.

Carlos Augusto Pimenta
Governador

Meus Companheiros e Compa-
nheiras,

Como vocês sabem, o nosso 
Distrito estava entre aqueles 
relacionados para ser reagru-
pado com outros, caso não 
atingisse o número de 1200 
companhe iros  a té  31  de  
dezembro de 2011. 

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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DÓLAR ROTÁRIO | DEZEMBRO - R$ 1,81

META

1031 COMPANHEIROS (07|2011)

1200 COMPANHEIROS
(DEZ - 2011)

CRESCIMENTO

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

1134 COMPANHEIROS (10|2011)

1170 COMPANHEIROS (11|2011)
1221 COMPANHEIROS (12|2011)

ANIVERSARIANTES

JANEIRO
01 -Thiago Sanchez Yamafuko
       Luiz Alfredo Werka
02 - Melanie - Esposa de Marcos Aurélio Bardini
05 - Ascendir - Esposo de Maria Nair da Silva
       Julia Inês Pires
07 - Vânia - Esposa Adão Silvano
08 - Dolvino - Esposo de  Dilza Nazário Presa
09 - Simone - Esposa de José Rosnei de Oliveira Rosa
12 - João Vargas Montardo
13 - Leonete - Esposa de Jonas Dorvalino dos Santos
        Reomar Antonio Bonotto
14 - Jorge Marques Trilha
15 - Rosane Maria Preto
16 - Almir Hercílio da Silva
        Lucio Teixeira de Souza
        Marli - Esposa de Antonio Bencz
19 - Elizabeth Schirmer 
        Sergio Roberto Maestrelli  
        Lacy - Esposa de Sergio Roberto Maestrelli
20 - Nadia - Esposa de Celso Luiz Lemos
22 - Cida - Esposa Anibal Dib Mussi
24 - Maria Ordalina - Esposa Francisco Haas
25 - Carlos Augusto Pimenta - Governador do Distrito 4651
        Lilia - Esposa Ildemar Favoreto
        Mário - Esposo de  Lurdes Maria Fetter da Luz
29 - Samara - Esposa de Jorge Luiz Bof
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NOTÍCIAS DOS CLUBES
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E   AGORA,   JOSÉ?

Sob inspiração de Drumond, poeta 

maior dos mineiros, redijo o texto para 

esta coluna

E agora, José? a noite esfriou,
A festa acabou, e agora, José?
a luz apagou, E agora, José?
o povo sumiu,

Estimados Companheiros e Companheiras!

Estamos diante de um novo ano - novinho em folha! 

O que é que vamos fazer com ele?

Aparentemente continua tudo igual, tudo do mesmo jeito. 

Continuaremos sendo os mesmos – com os mesmos amigos – 

alguns fazendo as mesmas coisas – seremos o fruto das 

escolhas que fizermos.

A diferença, a sutil diferença, é que quando o relógio nos avisar 

que é meia-noite, do dia 31 de dezembro de 2011, teremos UM 

ANO INTEIRO pela frente! 365 dias para fazermos o que 

quisermos...

Nas encruzilhadas desta vida, quando tivermos que optar por 

um caminho a seguir, faço minhas preces, e rogo, e peço que 

Rotary esteja entre nossas  opções preferenciais, que a doação, 

a dedicação, o serviço desinteressado, o amor ao próximo, à 

família,  às nossas comunidades estejam entre nossas opções.

FELIZ  ANO NOVO!

O autor é o EGD 4651 – 1998-99 -  Ottokar A Hagemann, 1º. Governador do Distrito.

RC de Florianópolis Amizade

O Rotary Club de Florianópolis - Amizade  iniciou na Gestão da 

Presidente Conceição Manhães 2010/2011 _ Fortalecer 

Comunidades Unir Continentes, juntamente com a Escola de 

Educação Básica Estadual Hilda Teodoro Vieira  o Projeto 

"Concurso de Redação sobre a Prova Quádrupla". O prêmio foi 

adquirido com recursos de subsídio Distrital na gestão do 

Governador Oscar Guilherme Bremer. 

Os beneficiários do projeto são crianças e jovens matriculados 

RC de São José Kobrasol

No último dia 17 de dezembro o Rotary Club de São José 

Kobrasol, presidido pelo companheiro Julio Cesar Moraes 

realizou em parceria com a Churrascaria Meu Cantinho o "7° 

Natal do Bem". Foi um momento especial em que 

concretizamos o sonho de 80 crianças com a entrega de 

presentes. As crianças e representantes da Sociedade 

Beneficente Nossa Senhora de Azambuja, foram 

recepcionadas pelos companheiros e pelo Papai Noel. Na 

seqüência foi servido lanche para os presentes tudo com muita 

diversão, brinquedos e presentes. O clube escolhe anualmente 

uma instituição carente que é convidada para participar do 

projeto. Esse evento compreende  em montar um presépio com 

a árvore de natal, na recepção da Churrascaria, onde são 

colocadas fotos das crianças que são adotadas, por clientes-

padrinhos. No dia marcado é compartilhado o Natal com a 

entrega de presentes. Este é um momento especial e único das 

crianças receberem pelo menos um presente no Natal.

nas 6a, 7a e 8a séries do Ensino Fundamental da escola, bem 

como a comunidade local. 

O projeto foi proposto porque acreditamos que poderá prestar 

uma relevante colaboração na formação dos jovens, ao Rotary e 

ao desenvolvimento da cidadania.

O Vencedor foi Alan Nunes de 14 anos com o título "Ética acima 

de tudo". 

Os prêmios foram entregues na Gestão 2011/2012 devido à 

greve estadual de professores que ocorreu no ano passado.
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2º SEMANA DE JANEIRO

JANEIRO – MÊS DA CONSCIEN-

TIZAÇÃO ROTÁRIA 

Este mês de janeiro é a época oportuna 

para uma reflexão sobre o que significa 

ser Rotariano, o que cada um está 

fazendo para fortalecer Rotary em 

suacomunidade.

INSTRUÇÕES ROTÁRIAS
ALCEU EBERHARDT – COORDENADOR DO ROTARY

  
A força do Rotary se baseia nos mais de 34 mil Rotary Clubs 

instalados em mais de 200 países e regiões geográficas do 

mundo e esse é o momento de garantir que cada comunidade 

RC de Florianópolis Amizade

No último dia 20 de dezembro, na Casa da Agronômica, 

residência do Governador de Santa Catarina, várias 

personalidades receberam a medalha Jerônimo Coelho.

O grande rotariano João Eduardo Moritz, fundador do Rotary 

Club de Florianópolis foi agraciado na classe de Engenharia "In 

memorian". Na cerimônia ele foi representado pela 

companheira Lidia Moritz, fundadora do Rotary Club de 

Florianópolis - Amizade. 

RC de Florianópolis Leste

No último dia 8 de dezembro, por ocasião das comemorações 

do cinqüentenário de fundação da Sociedade Catarinense de 

Medicina Veterinária o associado deste clube, companheiro 

EGD João Vargas Montardo, foi agraciado com a Comenda do 

Cinqüentenário por relevantes serviços prestados a medicina 

veterinária catarinense.

 saiba quem somos e o que fazemos. Aqui vão algumas dicas de 

como fazer isso: 

• Convide a mídia local para uma coletiva com perguntas e 

resposta durante um de seus eventos. 

• Poste vídeos de eventos, projetos e reuniões de seu clube em 

seu site e divulgue através do Facebook e Twitter. 

• Coordene um projeto de serviço à comunidade em parceria 

com outra organização local e con-vide a mídia para divulgar. 

• Escreva uma carta ao editor do jornal local apresentando o 

clube e falando sobre os projetos que desenvolvem na 

comunidade e sobre os projetos humanitários que o Rotary 

realiza no mundo. 

• Convide um amigo ou colega de trabalho para uma reunião de 

seu Clube. 

Fonte: Informativo Rotário nº 178

3º SEMANA DE JANEIRO

CONSCIENTIZAÇÃO ROTÁRIA

Nada melhor do que iniciar o mês de Janeiro para realizar uma 

análise: 

1.Em nível de clube: 

a. Os projetos realizados atendem às necessidades da 

comunidade? 

b. A divulgação das atividades do clube à comunidade foram os 

ideais? 

c. Os associados conhecem as atividades do clube e do distrito 

planejadas para o ano rotário? 

d. A família rotária foi convidada a participar dos eventos 

rotários? 

e. Já organizou um Interact, Rotaract, um NRDC, um RYLA, 

enviou jovens ao programa de Intercâmbio de Jovens? 

2. Em nível pessoal: 

a. O que eu fiz para melhorar meu conhecimento rotário? 

b. Como foi meu envolvimento nos projetos do clube? 

c. Tenho sido um bom companheiro? 

d. Soube agir com tolerância e complacência com todos os 

companheiros? 

e. Fui padrinho de um novo associado? 

CLUBES, colaborem com a Carta Mensal. Enviem suas 
notícias para o e-mail: cartamensal4651@gmail.com!
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São alguns questionamentos que merecem profunda reflexão 

para que nosso Rotary cresça cada vez mais forte e nos 

tornemos verdadeiros rotarianos. 

4º SEMANA DE JANEIRO

CONSCIENTIZAÇÃO ROTÁRIA também é estar ciente das 

responsabilidades do clube para com o Rotary International e o 

Distrito e cumpri-las nas datas de seu vencimento. 

As Cotas Per Capita para o Rotary International vencem e 

deverão ser pagas em 1º de julho e 1º de janeiro de cada ano, 

com base no número de associados do clube nessas datas. 

Clubes com menos de dez associados devem pagar cota per 

capita de valor equivalente ao que deveriam pagar se tivesses 

dez associados. 

Somente os clubes que se afiliaram ao RI até o último dia 15 de 

maio devem certificar sua afiliação em 1º de julho e pagar as 

devidas cotas per capita nessa data. Da mesma forma, 

somente os clubes que se afiliaram até o último dia 15 de 

novembro devem certificar sua afiliação em 1º de janeiro e 

pagar as devidas cotas per capita nessa data. 

Relatórios semestrais - No começo de julho e de janeiro, todo 

secretario de clube recebe o relatório semestral (SAR), que 

inclui a fatura de cotas per capita a serem pagas. Portanto, os 

clubes devem atualizar seus números de quadro associativo no 

RI até 1º de junho e 1º de dezembro, para evitar erros na 

confecção da fatura. O clube que não receber o SAR até a 

terceira semana de julho ou janeiro deve fazer o download dos 

documentos no acesso ao Portal (www.rotary.org/pt) ou 

solicitá-los por e-mail (data@rotary.org), já que as cotas devem 

ser pagas mesmo se o SAR não tiver sido recebido. 

Um clube poderá ser desativado 180 dias após a data de 

vencimento das quotas per capita se estiver com pagamentos 

atrasados em valor superior a US$ 250. 

Taxas distritais - Os clubes devem pagar a taxa per capita 

estabelecida pelo distrito nas datas estipuladas. O Conselho 

Diretor do RI, após receber a certificação do governador de 

distrito de que um clube deixou de pagar a taxa por mais de 6 

meses, pode suspender os serviços prestados pelo RI enquanto 

a dívida não for quitada; da mesma forma, qualquer clube que 

deixe de pagar sua taxa de contribuição ao fundo distrital pode 

ter sua associação com o RI suspensa pelo Conselho Diretor do 

RI. 

Fonte: Manual de Procedimento 2010 - Pág. 8, 48, 66, 241 e 242 

(17.030.1 e 17.040.1 do Regimento Interno do RI)

COM O PÉ NA ESTRADA!

No último dia 13 de dezembro, o casal Governador Carlos e Fátima 

Pimenta participou da festiva de Natal do RC de Itajaí Porta do Vale e 

recebeu de presente a admissão de cinco novos companheiros.

 A este valoroso clube registramos nossos agradecimentos!

GIRO MENSAL

2011-2012 – ANO DA SUPERAÇÃO DE
 DESAFIOS
Companheiros e Companheiras,

Iniciamos este ano rotário com dois grandes desafios: 

Todos os distritos precisavam contar com 1200 associados e todos os 

clubes com, no mínimo, 20 companheiros.

Desde o GETS estes assuntos já vinham sendo trabalhados e foram 

reforçados na reunião realizada em São Paulo no mês de abril e no 

Instituto Rotary do Brasil realizado em Goiânia  no mês de setembro, 

quando também se reafirmou os objetivos para o ano rotário, as 

responsabilidades de cada governador e o que o Brasil esperava de 

cada um deles.

Nosso grande desafio eram os 14 distritos com menos de 1200 

associados. Como superar este número crucial e o que fazer para 

mostrarmos ao mundo rotário o potencial dos rotarianos brasileiros?

Várias estratégias e ações foram discutidas e na ocasião, como medida 

de segurança, nosso Diretor Antiório solicitou aos Governadores um 

esforço extra, para que o Brasil atingisse já em 31/12/2011 o número 

mínimo exigido por RI.

O grande time de governadores devidamente motivados, aceitou o 

compromisso de superar o desafio e partiu para o trabalho.   

Planejaram suas ações, motivaram suas equipes distritais seus 

presidentes de clubes que, por sua vez, sensibilizaram os 

companheiros para as necessidades do Distrito e do Brasil. 
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Lembraram constantemente os compromissos firmados nos PETS; 

fundaram novos clubes, viabilizaram e fortaleceram aqueles com 

quadro reduzido, desmotivados e sem objetivos e investiram na 

conscientização dos companheiros mostrando a importância de cada 

um deles para o Rotary. Realizaram duas, três até cinco visitas para  

conscientizar e motivar. Enfim, mostraram ao mundo rotário que 

quando se quer crescer, o crescimento acontece; quando se quer 

vencer desafios, estes são superados. É apenas uma questão de 

querer ou não querer.

Com o esforço realizado, chegamos em 31 de dezembro com 23 novos 

clubes e 2664 novos associados, totalizando 56.999 rotarianos no 

Brasil e com apenas dois Distritos abaixo dos 1200 associados: o 

distrito 4310 com 1126 e o distrito 4740 com 1158, companheiros. No 

entanto, acreditamos que são situações temporárias porque ambos 

têm total possibilidade de superar, com folga, o número mínimo 

estabelecido. 

Mas ainda temos muito por fazer. Neste segundo semestre rotário, o 

esforço para o crescimento do quadro associativo precisa continuar 

em todos os distritos; a redução dos elevados números de evasão 

necessita de atenção especial mediante uma orientação continuada 

aos associados; projetos humanitários de relevância precisam ser 

estimulados; o fortalecimento dos clubes com menos de 20 

associados deve ser prioritário. Eles, precisam se conscientizar que, 

quanto maior for o seu Quadro Associativo, melhores serão os projetos 

humanitários que poderão realizar nas suas comunidades e maior 

será a representatividade do Rotary na sua área de atuação. 

Uma das chaves para o crescimento é a diversificação do quadro 

associativo: sexo, etnias, profissões, idade. A outra é gerar 

ATRATIVIDADE: Quadro Associativo com representatividade, projetos 

humanitários relevantes e ampla divulgação das atividades realizadas. 

Desse modo, tenho certeza de que em 30 de junho de 2012 teremos no 

Brasil um Rotary totalmente diferente. 

A esse grande time de governadores, líderes distritais e de clubes só 

me resta agradecer pelo apoio que prestaram a esta Coordenadoria 

neste primeiro semestre rotário e por tudo que certamente ainda 

faremos até 30 de junho de 2012. 

MUITO OBRIGADO !

Alceu Eberhardt
Coordenador do Rotary - Zonas 22 A e 23 A

Mensagem do Diretor de Rotary
 International
Meus Companheiros e Companheiras,

Ana Lúcia e eu, acreditamos que todos os rotarianos do Distrito 4651, 

tiveram um Natal e um Ano Novo muito feliz ao lado de seus familiares 

e amigos. Agora chegamos à metade do Ano Rotário 2011-12, e é hora 

de avaliarmos os pontos fortes e fracos em nossos Clubes e nossos 

Distritos. Para diagnosticarmos esta avaliação se faz necessário 

compararmos os nossos projetos e atividades em relação ao mesmo 

período dos anos anteriores ou com os outros Clubes e Distritos com 

quem tivemos a oportunidade de nos relacionar.Vamos também olhar 

dentro de nós e dos nossos Clubes e verificar se estamos seguindo as 

orientações que o Rotary International nos recomenda e se nossas 

ações correspondem às necessidades de nossas comunidades. 

Este mês o Rotary International, dedica suas atenções à reflexão sobre 

a conscientização Rotária.

Consciência em Rotary é conhecer a nossa organização, a que ela se 

propõe ese nós caminhamos na direção correta ou na contra mão.

Consciência em Rotary é saber que nós existimos, por sermos 

profissionais detentores de uma classificação, que representa a 

diversidade em Rotary.

Consciência em Rotary é conhecer o que nos recomenda o nosso 

Manual de Procedimentos.

Consciência em Rotary é obedecer aos princípios e objetivos inseridos 

nas 5 avenidas de serviços (internos, profissionais, comunidade, 

internacionais e novas gerações).

Consciência em Rotary é estar sempre atento no desenvolvimento do 

quadro associativo, na manutenção dos sócios e na expansão Distrital.

Consciência em Rotary é buscar recursos para nossa Fundação que 

através dela realizaremos projetos que representem as necessidades 

das nossas comunidades.

Consciência em Rotary é ser um cidadão completo, que represente a 

verdadeira imagem da ética, da compreensão, do companheirismo, da 

responsabilidade, do amor e da solidariedade junto à humanidade.

José Antonio Figueiredo Antiório
Diretor de Rotary International

EMPRESAS PARCEIRAS

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


