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Clubes em Ação
Painéis de Programas 
do Rotary mobilizam
5 Governadores do D4680
em reunião Festiva com o
RC Butiá e RC Satélite
de Arroio dos Ratos

Rotary D4680 
apresenta novo site

Um Portal de Informações 
e Interatividades

Acesse:
www.rotary4680.com.br
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DiCAs/Artigos

O momento certo de 
pensar na profissão

Planejamento de carreira 
é fundamental para o 
sucesso desde cedo

SETEMBRO - Mês da Educação 
Básica e Alfabetização

Foto: Flavio Bomfim
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Expediente

Prezados leitores, nesta edição do Informativo 
do Rotary, distrito 4680, destacamos os temas 
educação básica e alfabetização, uma das sete 

áreas de enfoque da organização. As mensagens pu-
blicadas demonstram a importância dessas etapas 
educacionais para evitar vários problemas presentes 
em nossa sociedade, como a desigualdade social e 
a violência.

Os registros de ações sociais realizadas pelos ro-
tarianos são motivo de admiração e incentivo para 
continuarmos nos preocupando com o bem-estar do 
próximo. Também servem de inspiração para novas 
ações de acordo com o lema atual, Servir para trans-
formar vidas. Sempre é possível pensar e fazer algo 
que amenize o sofrimento de alguém.

Também reforçamos o convite para acompa-
nharem e contribuírem com a divulgação do site 
do Rotary4680, além de aproximar cada vez mais 
rotarianos e a comunidade. Além disso, finalizamos 
lembrando que a sua participação e suas sugestões 
são muito importantes para a divulgação da orga-
nização. 
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Mensagem do

SHEKHAR MEHTA
Presidente do Rotary International, 2021-22

Presidente

Tenho certeza de que vocês 
estão tendo uma experiência 
enriquecedora ao Servir para 

Transformar Vidas. Uma das ma-
neiras de fazer a maior mudança 
na vida de uma pessoa é ajudan-
do-a a aprender a ler. A alfabeti-
zação expande o nosso mundo, 
tornando-nos mais bem infor-
mados sobre a vida em nossas 
próprias comunidades e abrindo 
nossos horizontes para outras 
culturas. Ler e escrever é algo que 
conecta as pessoas e nos oferece 
outra maneira de expressar nosso 
amor pelo próximo.

Setembro é o mês da Edu-
cação Básica e Alfabetização no 
Rotary. Aumentar os níveis de al-
fabetização é fundamental para 
o nosso trabalho de reduzir a 
pobreza, melhorar a saúde e pro-
mover a paz. De fato, se todos os 
alunos de países de baixa renda 
saíssem da escola com habilida-
des básicas de leitura, isso resul-
taria em um declínio significativo 
nos índices globais de pobreza.

Sem educação, crianças 
analfabetas tornam-se adultos 

analfabetos. Hoje, 14% da po-
pulação mundial adulta — 762 
milhões de pessoas — carece de 
habilidades básicas de leitura e 
escrita. E as mulheres represen-
tam dois terços desse grupo. Ha-
bilidades de alfabetização e cál-
culo são essenciais para que as 
pessoas tenham acesso a melho-
res opções de moradia, cuidados 
de saúde e empregos ao longo 
da vida.

Especialmente para meni-
nas e mulheres, a alfabetização 
pode ser uma questão de vida 
ou morte. Se todas as meninas 
concluíssem o ensino primário, 
haveria muito menos mortes 
maternas. E é mais provável que 
uma criança sobreviva depois 
dos cinco anos de idade se sua 
mãe souber ler. Melhorar a rea-
lidade de mais pessoas em todo 
o mundo só será possível se os 
países removerem as barreiras 
à educação para as meninas. O 
argumento econômico para isso 
é claro: em alguns países onde 
a escolaridade é voltada aos me-
ninos, o custo da oportunidade 

econômica perdida é superior a 
US$ 1 bilhão por ano.

Empoderar as pessoas por 
meio da educação é um dos ob-
jetivos mais ousados que temos 
como rotarianos. Não precisa-
mos nos distanciar de nossas ca-
sas para encontrar aqueles cujas 
vidas estão sendo prejudicadas 
porque têm dificuldades com a 
leitura, dependem dos outros 
para entender algo escrito ou 
não sabem escrever nada além 
do próprio nome.

A partir deste mês, conside-
rem como seus clubes podem 
Servir para Transformar Vidas por 
meio da alfabetização. Apoiem 
organizações que ofereçam pro-
gramas gratuitos para promover 
a alfabetização de adultos ou a 
aprendizagem de idiomas locais, 
ou que proporcionem aos pro-
fessores desenvolvimento pro-
fissional centrado na leitura e na 
escrita. Tornem-se mentores em 
alfabetização ou trabalhem com 
uma organização como a Parce-
ria Global para a Educação [Glo-
bal Partnership for Education] a 

fim de aumentar as oportunida-
des de aprendizagem para crian-
ças em todo o mundo. Contatem 
escolas e bibliotecas locais para 
determinar como seus clubes 
podem apoiar programas exis-
tentes ou auxiliar na criação de 
iniciativas necessárias em sua 
comunidade.

Na Índia, o programa TEACH, 
uma colaboração bem-sucedida 
entre os Rotary Clubs do país e 
seu governo, tem demonstrado 
como os esforços de alfabetização 
podem ser ampliados para que 
cheguem a milhões de crianças. E, 
num momento em que as escolas 
em toda a Índia foram fechadas 
devido à pandemia de Covid-19, 
o componente de e-learning do 
programa alcançou mais de 100 
milhões de crianças por meio da 
rede nacional de televisão.

A alfabetização é o primeiro 
passo para as pessoas saírem 
da pobreza. Como observou a 
ganhadora do prêmio Nobel Ma-
lala Yousafzai: “Uma criança, um 
professor, um livro e uma caneta 
podem mudar o mundo”.

ALFABETIZANDO PARA
REDUZIR A POBREZA

SAUDAÇÕES,
MEUS CAROS AGENTES DE TRANSFORMAÇÃO
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Corno sabemos, em seu 
calendário anual o Rotary 
designa setembro como 

o Mês da Educação Básica e 
Alfabetização, destacando assim 
a importância que atribui ao 
tema — da maior relevância para 
alcançarmos a paz positiva que a 
nossa organização defende. 

É óbvio que, sem níveis 
adequados de educação, as 
comunidades são afetadas e o 
direito fundamental a uma vida 
digna é relegado. 

Sem educação, não há 
Estado de bem-estar e, sem 
este, não há Estado de direito 
— e, em consequência, a paz 
é abandonada, dando lugar a 
conflitos de vários tipos que 
afetam a vida de pessoas e 
nações. A educação deve ser 
cuidada, urna vez que ela é um 
direito natural, pois se trata de 

um componente essencial do 
direito à vida. Nenhuma forma 
de exclusão, portanto, deve ser 
admitida, devendo se estabelecer 
uma ação permanente que reúna 
esforços de caráter inclusivo.

Especificamente na América 
Latina, alcançar níveis 
adequados de educação é 
uma tarefa pendente para 
direcionar nossas nações a um 
futuro melhor, que as tornem 
sociedades legitimamente livres 
e democráticas e, ao mesmo 
tempo, capazes de competir 
no mundo de hoje, no qual 
a educação, a tecnologia e 
a cultura aumentam, cada 
vez mais, as lacunas da 
desigualdade.

Conscientes disso, nós 
rotarianos trabalhamos pela 
educação e a abordamos como 
uma das nossas sete áreas de 

enfoque, e ansiamos por um 
maior envolvimento dos setores 
público e privado nessa cruzada 
que é responsabilidade de 
todos. 

JULIO CÉSAR SILVA - Santisteban Ojeda
Diretor Rotary International, 2021-23

Mensagem do
diretor ri

UMA
RESPONSABILIDADE
DE TODOS NÓS 

Alcançar níveis 
adequados de 
educação é uma 
tarefa pendente 
para direcionar 
nossas nações a 
um futuro melhor
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abraçarem esta causa mais re-
sultados positivos teremos na 
superação do analfabetismo. 
Então, fica o nosso convite para 

todos os rotarianos se envolve-
rem com a causa, não apenas 
em setembro, mas em todos os 
meses do ano.

Caros companheiros e 
companheiras, neste 
mês de setembro, nossa 

organização direciona a aten-
ção para o tema da educação. 
Alguns dados mais recentes 
mostram o quanto o nosso 
envolvimento em busca de 
uma educação de qualidade e 
abrangente ainda continua tão 
necessário nos dias de hoje. 
Temos 11 milhões de analfabe-
tos no Brasil, de acordo com a 
Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílio (Pnad), realizada 
pelo IBGE em 2020. No mun-
do, 775 milhões de pessoas 
com mais de 15 anos que não 
sabem ler nem escrever. Esses 

dados dão conta da gravidade 
da situação diante de uma so-
ciedade cada vez mais tecnoló-
gica, que exige cada vez mais 
conhecimento.

Por esse motivo, o Rotary 
busca fortalecer a capacidade 
das comunidades em apoiarem 
a educação básica e a alfabeti-
zação, contribuindo na redução 
da disparidade de gêneros na 
área educacional e para au-
mentar a alfabetização de adul-
tos. Uma das nossas ações tem 
sido promover a capacitação 
de educadores para incentivar 
o aprendizado em todos os ní-
veis. Quanto mais voluntários 

Tabajara Ramalho de Andrade
Governador 2021-22 - Distrito 4680

METAS DQA – DESENVOLVIMENTO 
DO QUADRO ASSOCIATIVO

• Estimular os clubes que não possuem 20 associados 
que garantam atingir a esse número mínimo e, os 
que possuem mais de 20 associados, que busquem o 
crescimento real de 20%.

• Que cada associado traga mais um associado, que é a 
meta do Presidente 2021/2022 de Rotary International 
Shekhar Mehta com o lema “Servir para Transformar 
Vidas”.

• Incentivar o ingresso de mulheres nos clubes de 
Rotary.

• Verificar os problemas que ocasionaram o fechamento 
de clubes já existentes para que façamos um estudo de 
reabertura.

• Cada presidente deve nomear um Instrutor no clube 
para orientar os novos associados e, aqueles que queiram 
se aprimorar nas informações pertinentes a Rotary.

METAS PARA 
AUMENTAR A 
PROJEÇÃO DA 
IMAGEM PÚBLICA

• Atualizar o site do clube e 
suas redes sociais para promover 
atividades e ilustrar o impacto do 
Rotary local e globalmente.

• Organizar e promover um 
evento do Dia Mundial de 
Combate à Pólio, registrando-o 
no site Endpolio.org.

• Criar um evento na 
comunidade para homenagear 
profissionais da imprensa.

• Convidar um profissional de 
imprensa para ser associado de 
seu clube.

METAS DE ENFOQUE E 
EXPANSÃO AOS SERVIÇOS 
HUMANITÁRIOS

• Patrocinar um evento ou encaminhar 
associados para participar de eventos de 
erradicação da Pólio ou de arrecadação 
de fundo à Pólio Plus.

• Formar parceria com a fundação rotária 
no patrocínio de no mínimo um projeto 
financiado pelo subsídio distrital ou 
global.

• Fazer um projeto ambiental, para 
plantio de uma árvore para cada 
associado e em devido registro.

• Buscar empresas para contribuírem 
com a campanha ‘Empresa Cidadã ABTRF’ 
no mínimo uma por clube.

Metas Distritais para o
Ano Rotário 2021/2022

Mensagem do
Governador
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João Moacir Laufer Ferreira
Governador 2005-06

Uma das coisas mais 
belas de minha vida 

foi minha alfabetização. 
Com apenas quatro ani-
nhos, escrevi uma carti-
nha ao meu inesquecí-
vel vovô. Minha mãe foi 
minha primeira profes-
sora, paciente, calma, 
usando a repetição do 
alfabeto, fez-me um es-
critor.

De quando em quan-
do, pergunto-me sobre 

a alfabetização. Poucos 
lembram do projeto fan-
tástico: Alfabetiza Rio 
Grande do especial Go-
vernador Germano Ri-
gotto, lançado em 2003, 
com a orientação espe-
cial do Secretário de Edu-
cação José Fortunati.

Tínhamos o progra-
ma na mão, com pes-
quisas adicionais, das 
casas dos analfabetos, 
tudo graças à dedicação 

extraordinária do gran-
de companheiro Tirone 
Lemos Michelin. Resu-
mindo, estava eu, como 
Governador Distrital 
2005/2006. Acreditei 
no programa e desen-
volvemos vários traba-
lhos de alfabetização de 
adultos na Educação de 
Jovens e Adultos (EJA). 
Por exemplo, com de-
tentos do Instituto Penal 
de Mariante em Venân-

cio Aires. Esse foi o mais 
emocionante.

Víamos brilhar o olhar 
dos detentos da Casa 
Prisional, com certeza, 
porque o libertávamos 
da escravidão moral do 
analfabetismo: a pior 
delas! Hoje, não passa-
ram séculos, os homens 
e as leis são os mes-
mos, mudaram apenas 
as figuras. Sendo estas 
que ainda procuramos: 

educação e
alfabetização

Alfabetizar
para libertar

a técnica educacional, o 
convite aos analfabetos 
para que venham ver a 
luz do mundo todo, sem 
paredes, sem objeção al-
guma. O Rotary, há mui-
to tempo, desenvolve 
programas grandiosos 
de alfabetização. Seja-
mos nós, como sempre, 
portadores deste futuro 
grandioso, organizando 
turmas e mais turmas de 
alfabetizadores. Porque, 
afinal, nosso propósito 
é um só: SERVIR PARA 
TRANSFORMAR VIDAS.
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Clubes em ação

Doação de cobertores
Ação do Rotary Club Rio Pardo, em prol da assistência social 

da cidade, para doação de 10 cobertores, campanha essa realiza-
da pela assistência social e primeira dama! Rotary Club Rio pardo 
abraçou a ideia e colaborou com esse importante gesto! 

Na foto Alexandre Algayer, presidente do Rotary Club 
Rio Pardo, Sônia Cruz secretaria da assistência social, 
Márcia Brum primeira dama e Edivilson Brum, prefeito da 
cidade de Rio Pardo.

Reunião Histórica em Venâncio Aires
Dia 29 de julho de 2021, na AABB de Venâncio Aires, uma 

“simples” reunião de trabalho foi histórica para o Rotary Club 
Venâncio Aires.

Pela primeira vez uma reunião foi presidida por uma mulher.
A honra foi da atual vice-presidente, a Companheira Fabia-

na Bergamaschi, que substituiu o nosso presidente Companheiro 
Marcelo Schuck que ausentou-se por motivo de saúde.

Além dos assuntos de trabalhos, o discurso emocionado da 
Fabiana contagiou os Companheiros e Companheiras quanto a 
sua relação histórica com o clube e do quanto ela representa 
a evolução da participação feminina em importantes lideranças.

Fabiana foi empossada em 29/08/2019 e, junto com a Capitã 
Michele Vargas, foram as primeiras mulheres a entrar no RC Ve-
nâncio Aires.

Atualmente somam-se Luana Pereira e Carmem Goerck junto 
ao time feminino do Clube que tem mais de 72 nos de existência.

Fabiana Bergamaschi batendo o sino

Reunião histórica para o RC Venâncio Aires
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I Sopão Solidário do 
Rotary Club General Câmara

O Rotary Club General Câmara promoveu, nesta última sexta-
-feira dia 13/08/2021 o Rotary Club General Câmara promoveu o 
I Sopão Solidário, com entrega de Quentinhas de Sopão à pessoas 
carentes de quatro bairros da Cidade: Vila Mandinho, Vila do Cemi-
tério, Vila Maragatos e Vila da Praia, beneficiando aproximadamente 
200 famílias. Os ingredientes foram doados pelos próprios associa-
dos em conjunto com parceiros do Gecanon.

O Objetivo da realização do primeiro Sopão Solidário do Rotary 
Club General Câmara é executar a produção e entrega via Delivery 
de 200 Quentinhas de Sopão, porção que alimenta até duas pessoas 
em quatro Vilas carentes de nossa 
Cidade, desenvolvendo ação comu-
nitária à famílias necessitadas.

As Famílias foram previamente 
selecionadas nas quatro Vilas, quan-
do foram entregues os Ticktes, para 
as retiradas, obedecendo os proto-
colos determinados pela Secretaria 
Municipal da Saúde, desenvolvendo 
laços de companheirismo, integra-
ção com o Rotaract e exercer ativi-
dades de desenvolvendo a imagem 
pública.

Clubes em ação

Projeto Praça Viva
Há onze anos o Rotary Club General Câmara adotou a  Praça Co-

ronel Luiz Mariano Pereira de Andrade, mais conhecida como Praça 
dos Namorados é um espaço público de lazer, cultura e consciência 
ambiental com uma área de aproximadamente 1.000 m2  e alí insta-
lou bancos, Chimarotary e frequentemente realiza ações de limpeza 
e cultivo de arvores e flores.

General Câmara não se diferencia dos demais municípios do 
nosso Estado e, seus cidadãos, apesar de fazerem parte de uma 
seleta comunidade, onde a ordem, a paz, a tranqüilidade e o res-
peito, ainda são bastante evidentes, necessitam receber conceitos 
educacionais sobre preservação e cuidados com o meio ambiente. O 
homem é o poluidor por excelência porque, dentre todas as criaturas 
é a única que modifica deliberadamente seu “habitat” através de 
procedimentos antinaturais, pelos seus hábitos e formas de lazer, de 
alimentação, de locomoção, de moradia etc., todos através da trans-
formação de elementos naturais de formas cada vez mais diversifi-
cadas e sofisticadas, submetendo o ambiente a diversas agressões, 
visando o seu conforto.

Na corrida contra o tempo e na tentativa de criar soluções, “O 
Projeto Praça Viva”, sob a iniciativa do Rotary Club local, envolverá 
a Prefeitura Municipal de General Câmara, Arsenal de Guerra, Lions 
Clube e a sociedade civil, no sentido de que trabalhem conjunta e 
permanentemente na reconstrução, elaboração e gestão de praças, 
canteiros e logradouros públicos, visando atender o bem-estar da 
comunidade e, na medida em que preservam o meio ambiente, 
buscam encontrar novos caminhos que, cada vez mais, acentuem a 
consciência dos cidadãos sobre a destruição ou danos da natureza e 
ao meio ambiente.

O Projeto se justifica na medida que a comunidade, ou seus re-
presentantes, através de um Clube de serviços como é o caso, toma 
a decisão de enfrentar um problema dessa envergadura, também 
está estabelecendo um objetivo final a ser alcançado. Para que esse 
objetivo se torne mais visível, podem ser fixadas metas quantificá-
veis, que junto ao estabelecimento de prazos, vão permitir um pla-
nejamento de curto, médio e longo alcance, bem como a avaliação 
periódica do projeto. No caso presente é visível a precariedade da 
conservação de nossas praças, em que pese o esforço municipal.

Através deste projeto, em que as forças de todo o município es-
tarão unidas, surgirá um novo estímulo, onde cada cidadão estará 
enxergando no patrimônio municipal o seu próprio domínio e usu-
fruto de seus 
direitos.

Just i f ica-
-se a realiza-
ção do projeto 
pelo benefício 
que produzirá 
a toda a co-
munidade.
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Doação de um computador para o CEDEL
Rotary Club Porto Alegre Bom Fim doou, em 10 de agosto de 

2021, um computador de mesa: CPU, tela, teclado, mouse e caixas 
de som, para o CEDEL- Centro Diaconal Evangélico Luterano, em Por-
to Alegre.

Nas fotos, os rotarianos do Bom Fim Valter Mendonça, Ilone 
Dreifus, Pablo OIiveira, Presidente 21-22, a Coordenadora do CEDEL 
Kelly Cristine K. Leite e o rotariano Luiz Carlos Félix de Oliveira.

Clubes em ação
Galeto Solidário

Através da segunda edição do Galeto Solidário, em parceria com 
o CTG Lanceiros de Santa Cruz do Sul, do valor arrecadado, 50% foi 
foi destinado a pintura das casas terapêuticas do Hospital Ana Nery.

E o saldo destinado na aquisição de novas cadeiras de rodas.

Doação de equipamentos esportivos
Rotary Club Porto Alegre Bom Fim doou, dia 12 de agosto, equi-

pamentos esportivos para a Brazil Football Club, no bairro Cavalha-
da, Porto Alegre.

Bolas de futebol e vôlei, coletes, cones, chinesinhas e outros 
equipamentos.

Os coletes azuis e vermelhos levaram o logo do Rotary.
A entidade beneficiada usa o futebol como fio condutor para al-

cançar crianças em situação de vulnerabilidade social e formar, além 
de atletas, cidadãos.

A equipe é de alto desempenho profissional, levando sua meto-
dologia às comunidades carentes de todo o mundo.

Atual em cerca de 26 países.
Influenciam pessoas em campos de refugiados, orfanatos, presí-

dios, clubes de futebol e grupos de diferentes religiões.
Fundador: Jefferson Franco; treinadores: Jefferson F. Rodrigues, 

Paulo Vaz (Chiquinho) e Diogo Augusto (Rincon).

Presidente do 
RC Bom Fim 21-
22 entregando 
equipamentos 
esportivos para 
a escola BRAZIL 
FOOTBALL 
CLUB, no bairro 
Cavalhada, 
Porto Alegre

Coletes para atividades esportivas 
doados pelo RC Bom Fim para 
a Brazil Football Club, escola de 
esportes

Alunos da Brazil Football 
Club oraram junto com os 

rotarianos Luiz Carlos Félix e 
esposa Clotilde, agradecendo 

os materiais esportivos 
recebidos
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Clubes em ação

Entrega de ranchos e cobertores
Rotary Club de Candelária fazendo entrega de 30 ranchos, 

roupas, cobertores às famílias carentes, selecionadas pela Emater 
(muito carentes, deu até pra se emocionar pela pobreza).

Segue hoje mais 30 entregas de ranchos e cobertores, e na 
próxima semana mais 20 ranchos e cobertores, em um total de 80 
ranchos e 80 cobertores.

Rotary vai sortear um Fiat Mobi Okm
Em dezembro, o Rotary fará um sorteio de 6 prêmios: 1 Fiat 

Mobi Okm; 1 scooter 1.500w; 1 iPhone XR; 1 notebook Dell; 1 
smarthphone; E R$100,00 + 1 kit do Sicredi da agência de Butiá, 
contendo (mateira, cuia, bomba e cevador).

As premiações fazem parte da Campanha de Vacinação PO-
LIOPLUS 2021. Com R$100,00 você concorre com 10 números. 
Sorteio dia 18 de dezembro pela Loteria Federal. Mais informa-
ções entre em contato@rotarydebutia.com.br e confira o site 
www.rotarydebutia.com.br.

Lamavith recebe Certificado de 
Mola Propulsora desta Engrenagem 
do Rotary Club de Butiá

A Honraria Huma-
nitária foi entregue na 
última festiva conjun-
ta de Rotary, no dia 
(24) de agosto, na So-
ciedade Última Hora, 
de Arroio dos Ratos. 
Tal distinção humani-
tária, reconhecida por 
Rotary, possibilita a 
empresa usar o selo da referida honraria, em seus materiais e divul-
gações, além da possibilidade de fixar o certificado nas dependên-
cias do estabelecimento, também terão sua marca promovida nos 
Chás do Rotary, site e redes sociais.

Para os rotarianos e empresários da Lamavith Jaqueline e Leomar 
Ribeiro, o voluntariado para um Clube de Serviços ativo é de suma 
importância. E vincular a marca da nossa empresa a projetos e ações 
positivas sérias, são bandeiras que a Lamavith ergue, o da ajuda e 
apoio humanitário. Para informações entre em contato@rotaryde-
butia.com.br e confira o site www.rotarydebutia.com.br
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Clubes em ação

Sicredi e Lamavith impulsionam ação 
do Rotary Club de Butiá

Vulnerabilidade Menstrual é pauta no Programa de Empodera-
mento das Meninas do Clube de Serviços

Com a presença da Embaixadora do Programa de Empodera-
mento das Meninas, do Distrito 4680, de Rotary Club, Governadora 
Rosani Bertolini; as Rotariana butiaenses Letícia Sena e Tani

se de Mattos apresentaram projeto de aquisição de máquinas 
para confecção de sabonetes e absorventes, durante o jantar festivo 
conjunto, na Sociedade Última Hora, de Arroio dos Ratos, na última 
terça-feira (24) de agosto.

Um projeto pioneiro e de grande relevância para o nosso Rotary, 
afirmou a Governadora Rosane, que fortaleceu a importância deste 
programa que é novo aos rotarianos e compõe os objetivos do Pre-
sidente Internacional do Rotary, o indiano Shekhar Mehta. Enquanto 
a proposta se formata em projeto para subsídio de Rotary, um kit 
com 100 sabonetes e 100 pacotes de absorventes foi aportado pela 
agência do Sicredi de Butiá e pela Lamavith.

Para a rotariana Tanise, a aquisição destas máquinas poderão 
além de suprir as necessidades de sabonetes, absorventes, fraldas 
infantis e geriátricas, os excedentes de produção poderão ser rever-
tidos na sustentabilidade do projeto, com a compra de insumos e 
outras necessidades, através da comercialização destes itens com 
preços sociais e itens de presentes sociais. E para a advogada Letícia 
Sena, que teve pelas mãos da sua madrinha Tanise, a cerimônia de 
ingresso na agremiação de clube de serviços, o Rotary levará para 
outro nível de impacto as ações que a mesma já realizava, individu-
almente, com apoio de amigos.

Para informações entre em contato@rotarydebutia.com.br e 
confira o site www.rotarydebutia.com.br

Painéis de Programas do Rotary 
mobilizam 5 Governadores 
do Distrito 4680

No último dia (24) de agosto, na Sociedade Última Hora de 
Arroio dos Ratos, 5 (cinco) Governadores prestigiaram a reunião 
Festiva Conjunta, entre RC de Butiá e RC Satélite de Arroio dos 
Ratos, que teve intensa programação, sem perder a leveza e ob-
jetividade de um Clube de Serviços de profissionais ativos e apo-
sentados, que é o Rotary Club.

Os Governadores João da Silva Torres 2017-18, Waldemar 
Lopes de Moraes 2018-19, Tabajara Ramalho de Andrade 2021-
22, Rosani Bortolini 2022-23 e José Luiz Thomé Bornéo 2023-24 
marcaram presenças. O Coordenador de Imagem Pública do Dis-
trito 4680, Jeferson Schmechel, a Coordenadora da Comissão de 
Serviços à Juventude Maria Beatriz Moraes e o presidente do RC 
de São Jerônimo Jorge Sinott, também.

Apesar do dia chuvoso, a sinergia do bem servir foi mais forte 
e um evento rico em pautas construtivas, de impacto às comuni-
dades da Região Carbonífera foram tratados. E o sentimento de 
levar consigo algo de bom, que seja para o bem, contagiou os 
presentes.

Serviços à Juventude | Empoderamento das Meninas | Mês 
do DQA | Campanha PolioPlus2021 | Mola Propulsora foram as 
principais pautas da noite.

Novos Rotarianos ingressam
no mês do DQA

Em agosto o Rotary comemora o mês do seu DQA - Desenvolvi-
mento do Quadro Associativo. E na última terça-feira, (24) de agos-
to, na Sociedade Última Hora, de Arroio dos Ratos, (3) novos Rota-
rianos ingressaram no Rotary Club de Butiá: o casal de empresários 
da Lamavith Jaqueline e Leomar Ribeiro e a advogada Letícia Sena.

Para o coordenador da Comissão do Desenvolvimento do Qua-
dro Associativo do Distrito 4680, Governador Waldemar Lopes de 
Moraes são 3 (três) os pilares do DQA:

1 - trazer novos associados para impactar mais e melhor as 
comunidades onde o Rotary atua;

2 - manter os associados motivados em um clube de serviços ativo;
3 - investir nas novas gerações com o programa de juventude 

do Rotary.
Para informações entre em contato@rotarydebutia.com.br e 

confira o site www.rotarydebutia.com.br
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Clubes em ação

Na reunião festiva conjunta, do último dia (24) de agosto, na 
Sociedade Última Hora de Arroio dos Ratos, os Rotary Clubes de 
Butiá e Satélite de Arroio dos Ratos assumiram compromisso em 
organizarem os programas de juventude Rotary Kids, Interact e 
Rotaract, com pelo menos uma das suas organizações ativas até o 
final deste ano Rotário.

A coordenadora da Comissão de Serviços à Juventude do Dis-
trito 4680, Maria Beatriz dos S. Almeida Moraes, enfatizou da im-
portância desta energia destinada aos jovens e os programas que 
o Rotary oportuniza, inclusive com intercâmbios de curta e longa 
duração. Os valores construídos nos jovens serão semeados para 
futuros adultos do bem, de amanhã.

Rotary tem compromisso em servir à juventude
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Instituto São Benedito chega a
120 anos de assistência social

O Instituto São Benedito completou 120 anos no dia 13 de 
maio de 2021. O Instituto é uma Obra de Assistência Social. Foi 
fundado por Luciana Lealdina de Araújo, filha de mãe escrava. 
Moça negra dotada de grande sensibilidade para com os pobres. 
Nasceu em 13 de junho de 1870 em Porto Alegre. A jovem veio 
com a família para Pelotas, onde se deparou com a triste realida-
de de meninas negras e órfãs desemparadas. Ela prometeu que 
criaria a instituição se superasse uma tuberculose. 

Durante a pandemia de Covid-19, o Instituto São Benedito 
continua realizando o trabalho assistencial e educacional. O de 
educação de forma remota, ajudando as famílias que estão pas-
sando por necessidades com doações de alimentos, produtos de 
higiene e limpeza. Assim se mantém fiel ao objetivo fundacional 
de atender crianças e adolescentes em situação de risco e vul-
nerabilidade social e pessoal, contribuindo para a garantia de 
direitos e inclusão social.  

Atualmente, a Escola Fundamental São Benedito atende, gra-
tuitamente, em média 100 crianças em situação de risco e vul-
nerabilidade social, oriundas da periferia da cidade. As crianças 
recebem Ensino Fundamental, do 1º ao 5º ano, e oficinas peda-
gógicas e culturais, além de alimentação. A proposta pedagógi-
ca é proporcionar educação integral. O Instituto São Benedito se 
mantém através de promoções, aluguéis, sócios e doações da 
comunidade local.

As doações podem ser entregues no Instituto, na Rua Felix da 
Cunha, nº 909, em Pelotas (RS). O contato pode ser feito pelos 
telefones (53) 3222-3832 e 3227-9055 e pelo e-mail instituto-
saobenedito@gmail.com.

Clubes em ação

Luciana de Araújo (ao centro) na antiga casa nº 07 onde
inicialmente abrigou as crianças

Irmã Oneide e o abraço acolhedor de quem se preocupa

Atual prédio do Instituto.
Lateral da R. Felix da Cunha
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Clubes em ação

O Conselho de Curadores da Funda-
ção Rotária e o Conselho Diretor 

do Rotary International adicionaram 
uma nova área de enfoque: apoio ao 
meio ambiente. 

Mais de US$ 18 milhões em Sub-
sídios Globais da Fundação foram alo-
cados a projetos relacionados ao meio 
ambiente durante os últimos cinco 
anos. A criação de uma área de enfoque 
específica para apoiar o meio ambien-
te dará aos associados do Rotary mais 
maneiras de criar mudanças positivas e 
aumentará nosso impacto no mundo. 

Paulo Costa, ex-presidente do Ro-
tary International, fez do meio ambiente 
uma de suas principais causas há mais 
de 30 anos. Ele criou o Programa e a 
Comissão Preserve o Planeta Terra para 
examinar maneiras pelas quais clubes e 
associados pudessem planejar e execu-
tar iniciativas ambientais. 

A iniciativa teve quatro grandes 
ênfases: flora, fauna, poluição do ar e 
recursos hídricos. Os objetivos do pro-
grama piloto de três anos englobaram a 
conscientização sobre questões ambien-
tais críticas que afetavam as comunida-
des e o mundo, o aumento do número e 

da diversidade de projetos ambientais, 
e a inclusão de componentes ambien-
tais em todos os serviços do Rotary para 
garantir que os projetos apoiassem o 
desenvolvimento sustentável. 

O programa, estendido até 1999, 
levou a muitas ações com foco ambien-
tal. O Rotary Club de Taxco, no México, 
apoiou a construção de uma barragem 
ao longo do rio Cacalotenango para 
reduzir enchentes, prevenir a erosão do 
solo e garantir o fornecimento de água 
limpa. Na Bélgica e em Luxemburgo, os 
associados fizeram uma parceria com a 
entidade beneficente fundada pelo cria-
dor dos Smurfs, Pierre "Peyo" Culliford, 
para produzir materiais educativos e ex-
plicar às crianças do ensino fundamen-
tal a importância da conservação da 
água. E clubes de todo o mundo organi-
zaram "maratonas ecológicas" especiais 
para aumentar a conscientização sobre 
o meio ambiente. 

COMO O ROTARY FAZ ACONTECER 
Habilitamos as comunidades às 

quais servimos fornecendo subsídios 
e outros recursos, apoiamos soluções 
locais e estimulamos a inovação no 

sentido de tratar as causar e reduzir 
os efeitos das mudanças climáticas 
e da degradação ambiental. Nossos 
associados abordam questões am-
bientais da mesma forma que tratam 
outros assuntos: elaborando projetos, 
utilizando suas conexões para mudar 
normas de maneira positiva e plane-
jando para o futuro. 

Pedidos de subsídios para projetos 
serão aceitos a partir de 1º de julho de 
2021. O Rotary buscará contribuições e 
promessas de doação de rotarianos e 
não rotarianos para outorgar Subsídios 
Globais que financiem projetos nesta 
nova área de enfoque.

Divulgaremos mais informações so-
bre a nova área de enfoque em breve.

Por delegação do Governador 
2021/2022 do Distrito 4680 de Rotary 
International Tabajara Ramalho de An-
drade, os 59 clubes presentes nos 29 
municípios, onde estamos presentes, 
agradecemos esta bela oportunidade 
que nos é concedida e nos propomos 
a auxiliar na Educação Ambiental e na 
Resolução de Conflitos no tocante aos 
Recursos Hídricos com base no que es-
tabelecem as normas de RI e do Plano 

de Gestão da Bacia Hidrográfica do 
Baixo Jacuí.

Sugerimos que seja formado um 
grupo de trabalho de profissionais de 
universidades, associações técnicas e 
de produtores e os órgãos regulatórios 
para que se pense um projeto de im-
pacto a proteção e recuperação destes 
recursos e que este envolva as comu-
nidades e escolas. Tal projeto pode ser 
encaminhado a Fundação Rotária para 
análise e captação de recursos alocados 
para o Meio Ambiente respeitando as 
normativas.

Solismar Ribeiro Figueiró
Presidente 21/22 

RC Encruzilhada do Sul

Anderson Zerwes de Freitas
Associado RC Encruzilhada do Sul

Jocelio Roos
Coordenador Distrital para o Meio

Ambiente D4680 de RI

Tabajara Ramalho de Andrade
Governador 21/22 
Distrito 4680 de RI

O Rotary compartilha do interesse de proteger o bem que 
temos em comum: O MEIO AMBIENTE

O apoio ao meio ambiente é a sétima área de enfoque do Rotary
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Apresentamos apesar de todas as difi culdades que o momento 
nos apresenta o trabalho realizado pelas entidades dos setores A e B 
do Distrito 4680.

Casa da Amizade de Guaíba: Distribuição de enxovais para bebê.
Casa da Amizade de Porto Alegre: Distribuição de roupas, cam-

panha do quadradinho de  lã para confecção  de mantas para os en-
xovais de bebê.

Casa da Amizade de Rio Pardo: Confecção e distribuição de más-
caras.

Casa da Amizade de Taquari: Feijoada em parceria como Ro-
tary,distribuição de roupas e alimentos.

Casa da Amizade de Venâncio Aires: Entrega expressiva de en-
xovais para bebê, atendimento as crianças da ONG  PARESP, Pastelaria 
em Ação com venda Drive Thru.

Casa da Amizade de Santa Cruz do Sul: Distribuição de roupas 
e alimentos, campanha de distribuição de cobertores, celebração dos 
58 anos da entidade em evento Drive Tru.

AS CASAS DA AMIZADE
NA PANDEMIA
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Casa da Amizade de Pelotas 
Comemorou 55 anos de existência no
dia 18 de agosto em Reunião Virtual.

Aniversário da Casa da Amizade de Pelotas
Tendo na presidência Siara Niettiedt a entidade comemorou 

no dia 18 de agosto seus 55 anos de existência.
A Casa da Amizade de Pelotas contribuiu de maneira 

significativa para o bem estar da comunidade por ela assistida.
 Para comemorar a data foi realizada uma Reunião Virtual 

com a Presença da Coordenadoria Distrital, Orientadora Gerti 
Schaun, Presidente Siara e companheiras.

Posse na Casa da Amizade de Rio Pardo
Em 6 de agosto  na sede da entidade foi reconduzida ao cargo 

de Presidente a companheira Nilda Terezinha Persson para a gestão 
2021-2022. Na ocasião foi dada posse a sua Diretoria.

Posse
Casa da Amizade
de São Lourenço do Sul

Em 29 de junho Reunião Conjunta 
Virtual de Posse da Casa da Amizade e 
Rotary Clube de São Lourenço do Sul. 
Companheira Valéria Leitzke gestão 2019-
2021 deu posse a Daniela Hirschmann, 
gestão 2021-2023.

Na tela o momento em que as 
Presidentes estão lado a lado virtualmente.

Encontro Virtual Nacional
Numa parceria das Coordenadoras Distritais Rosa 

Maria Centeno (4680).
Enilda Tastch (4660) e Ivone Ulsenheimer (4740) de 

Santa Catarina. O evento realizado em 7 de agosto 
contou com a presença de 81 companheiras entre Co-
ordenadoras Nacionais Distritais, Orientadoras, Presi-
dentes e convidadas.
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SIPO - Semana do
IC Pelotas Oeste

No dia 01/07/2021 fizemos nosso primeiro post nos stories 
do instragram comunicando o início do projeto. No dia seguinte 
(02/07) postamos a primeira arte de comemoração com fotos do 
início do clube e outra atualmente.

Seguindo para o dia 03/07 realizamos nossa primeira reunião 
ordinária da gestão 2021-2022. A presidente deu uma breve ex-
plicação sobre cada cargo, organização do clube e tirou dúvidas 
dos diretores das comissões. No mesmo dia, realizamos uma reu-
nião festiva com nosso clube irmão Rotaract Club de Pelotas-Oeste 
com dinâmicas e altas conversas. No último dia de projeto (08/07) 
realizamos uma reunião festiva com todos os ex presidentes do 
clube, dividindo experiências, fazendo dinâmicas e conversando 
sobre tudo.

Logo mais, postamos registros das reuniões através de prints e 
por fim fizemos publicações informativas sobre o clube, convocan-
do os interessados a fazerem parte da família rotaria.

IC Venâncio Aires
Doação de lacres

Na gincana de internos do clube realizada no dia 23/06/2021, 
uma das fases foi a arrecadação de lacres pelos associados. A ginca-
na tinha o intuito de integrar os associados e ao mesmo tempo aju-
dar a comunidade. Nós conseguimos arrecadar cerca de 25 garrafas 
pet com lacres e no dia 23 de junho doamos os lacres para a Liga 
Feminina de Combate ao Câncer de Venâncio Aires.

IC Venâncio Aires
Posses e reuniões festivas
No dia 5 de julho, nosso clube realizou sua posse de troca de ges-

tão. O evento contou com a posse da nova diretoria, dos novos associa-
dos e com premiações.

Os empossados foram Amanda Ruschel, Carlos Eduardo de Castro 
Reck, Fernanda Luísa Riedel, Isadora Ortiz Barden, Julya Fagundes de 
Queiroz, Larissa Weber, Laura Ferreira, Thiago Both e Valentina Amabile 
Jank Dieterich Bottura.

O evento realizou-se pelo Google Meet às 20 horas.
Diretor de protocolo e presidente da mesma:
 As presidentes da reunião foram Rafaela Spindler Mohr (gestão 20-

21) e Kauana Zonta (gestão 21-22). As protocolos da posse foram Eloísa 
Bergamaschi e Maria Eduarda Wagner;

Autoridades presentes:
- Presidente do Interact Club de Venâncio Aires, Gestão 2020-2021, 

Rafaela Spindler Mohr - Presidente do Rotaract Club de Venâncio Aires, 
Gestão 2020-2021, Gustavo Schmachtenberg; - Presidente do Rotary 
Club de Venâncio Aires, Gestão 2020-2021, João Moacir Lauffer Ferrei-
ra; - Presidente do Rotary Club Venâncio Aires Chimarrão, Gestão 2020-
2021, Fernando Ribeiro Heissler; - Presidente do Rotary Club Satélite No-
vas Gerações Gestão 2020-2021, Fábio Samuel Wille; - Representante 
Distrital de Interact, Gestão 2020-2021, Gabriel Lenz Ziani. (FOTO PÁG. 18)

rotary4680
www.rotary4680.com.br
informativo4680@gmail.com
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IC Santa Cruz do Sul 
Cidade Alta

Posse
No dia 14 de julho às 19h o Interact Santa Cruz do Sul 

Cidade Alta realizou uma reunião festiva de transmissão de 
cargos para a gestão 2021-22. Ana Júlia Werlang, Past-pre-
sident, passou o cargo parat Francielle Thais Neumann que 
irá presidir o clube ao lado de sua vice Laura Frihauf. Houve 
também a posse da companheira Eduarda Rachow, que está 
retornando ao clube.

Envolvidos, empossados:
O clube, representante do Rotary padrinho,  coordenadoras e a inte-

ractiana empossada;
Diretor de protocolo e presidente da mesma:
Gestão 2020-21: Protocolo  Laura Frihauf e presidente Ana Júlia Wer-

lang;
Gestão 2021-22: protocolo Henrique Keller e presidente Francielle 

Thais Neumann;
Autoridades presentes: Jose Carlos Azambuja, representando o pre-

sidente do Rotary SCS Cidade Alta Norberto Raul Haas gestão 2020-21, 
Márcia Trinks, presidente do Rotary SCS Cidade Alta eleita para a gestão 
2021-22 e as novas coordenadoras da gestão 2021-22, Lori Trinks Gar-
matz e Sandra Christina Rovedder.
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Posse Rotaract 
Club de Rio Pardo 
Tranqueira Invicta

No sábado, dia 10 de julho, O Rotaract Club de Rio Pardo Tran-
queira Invicta realizou a Solenidade de Transmissão de Cargos 

Como sabemos, o frio do Rio Grande do Sul 
é sempre muito intenso, e com a chegada do 
inverno em nossa cidade o Rotaract do Glória 
Teresópolis de Porto Alegre resolveu fazer uma 
campanha do agasalho durante esse mês de Ju-
lho. Tudo começou com uma pequena e simples 
ideia de por algumas caixas em alguns pontos de 
arrecadação espalhados pela cidade, entretanto, 
o resultado que obtivemos foi bem maior e me-
lhor do que o esperado.  

Conseguimos arrecadar uma quantidade 
imensurável de roupas e agasalhos que foram 
levados para dois lugares, em princípio focamos 
em entregar as doações para o Amparo Santa 
Cruz, uma entidade filantrópica que acolhe 50 
idosos e 270 crianças e jovens, em por conse-
guinte levamos uma outra quantidade de arreca-
dações para o Hospital Santa Ana. 

Além do mais, esse mês arrecadamos cer-
ca de R$ 26 mil para a compra de 432 cestas 
básicas, totalizando 6,711 toneladas que foram 
doadas a 20 instituições sociais. Nosso grupo 

tem muito orgulho em estar fazendo parte disso 
e esperamos crescer cada vez mais em nossos 
projetos. 

O Rotaract Clube de Santa Cruz do Sul reali-
zou no dia 17 de julho um varal solidário desti-
nado a pessoas em situação de vulnerabilidade 
social. A ação ocorreu das 09h às 15h, na praça 
do Bairro Senai. As roupas doadas foram arre-
cadadas através de uma parceria com o Grupo 
Imec, que recolheu as peças no supermercado da 
cidade. A estimativa é de um total de 700 peças 
de roupas doadas, sendo destas 422 peças de 
inverno. O intuito da ação foi ajudar as famílias 
que estão sofrendo com as baixas temperaturas 
nesta época do ano, garantindo dias e noites 
mais confortáveis e protegidas do frio intenso. 

A organização do varal acredita que os 
resultados foram ótimos, pois várias pessoas 
passaram no local ao longo do dia e garanti-
ram agasalhos, cobertores e calçados para se 
manterem aquecidos neste inverno rigoroso 
que estamos enfrentando.

e Posse do Presidente e do Conselho Diretor para o ano Rotário 
2021-22.

O evento ocorreu no formato online e contou com a participa-
ção dos membros do clube, familiares, amigos e Rotaractinos de 
diversos distritos do Brasil. 

Durante a cerimônia aconteceu a retrospectiva da Gestão 
2020-21, homenagem e agradecimento aos nossos apoiadores e 
a Past Presidente Stéfanni Vargas Silveira pelo trabalho realizado 
e dedicação ao clube, transmissão de cargos e discurso das auto-
ridades presentes. 

A soma de todas essas ações oportunizou diversos momentos 
emoção e de muito companheirismo. Durante a Gestão 2021-22 a 
presidência do clube ficará sob responsabilidade da companheira 
Kiara Leão Lopes de Almeida que trabalhará em parceria com o 
conselho diretor e associados do clube visando cumprir o lema da 
Gestão: Servir para Transformar Vidas. 

Projeto Rotarac Club de Porto Alegre – Glória Teresópolis
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Rota Kids
Venâncio Aires Chimarrão
Posse da Kidiana Lívia Toillier Ruaro

Rotary Kids de Piratini

Rotary Kids de Canguçu
Reinicia suas atividades presenciais.

Um ótimo retorno a todos os Kidianos.

Participação no Sábado Solidário, com arrecadação de 
alimentos não perecíveis para o Banco de Alimentos.

Rotary Kids de Piratini realizou no dia 24/08/21, reunião 
híbrida. O Clube está se organizando junto a seus kidianos 

e familiares para a volta presencial, em breve.

Produção de frases motivacionais para os pacientes do 
hospital São Sebastião Mártir.

Rotary Kids de Canguçu - reinicia suas atividades 
presenciais. Um ótimo retorno a todos os Kidianos.
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Saúde de mães e filhos 
Aproximadamente seis milhões 

de crianças com menos de cinco 
anos morrem anualmente devido 
a desnutrição, assistência médica 
de baixa qualidade e saneamento 
precário. Nós ampliamos o acesso 
a cuidados adequados para 
garantir a saúde e vitalidade de 
mães e filhos.

Promoção da paz
Trabalhamos para incentivar 

o diálogo e promover a 
compreensão entre os povos. 
Treinamos adultos e jovens com 
potencial de liderança para 
prevenirem e mediarem conflitos, 
e ajudarem refugiados em áreas 
de risco.

Apoio à educação
Mais de 775 milhões de 

pessoas com mais de 15 anos são 
analfabetas. 

Nós trabalhamos para ajudar 
as comunidades a promoverem a 
educação básica e alfabetização, 
reduzirem a disparidade de 
gêneros na área educacional e 
aumentarem a alfabetização de 
adultos.

Combate a doenças
Educamos e capacitamos 

comunidades para que possam 
evitar o alastramento de doenças 
como pólio, HIV/Aids e malária. 
Além disso, ampliamos o acesso a 
assistência médica de baixo custo 
ou gratuita em áreas carentes.

Desenvolvimento
Econômico

Nós implementamos 
projetos que contribuem para 
o desenvolvimento econômico 
e comunitário, e criamos 
oportunidades de trabalho 
decente e produtivo. Também 
ajudamos empreendedores locais 
e líderes comunitários de regiões 
carentes, sobretudo mulheres.

Água limpa e 
saneamento

Ajudamos a levar água, 
saneamento e higiene a pessoas 
do mundo inteiro. Nosso trabalho 
não se limita à escavação de 
poços. Compartilhamos nossos 
conhecimentos com líderes 
comunitários e professores para 
que os resultados das nossas 
ações sejam duradouros.

Nossas causas
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Reunião do 
Rotary Club 
Santa Cruz 
do Sul, com 
explanação de 
projetos do 
Interact

Reunião conjunta em Arroio dos Ratos do Rotary Club Butiá e
Rotary Club Satélite de Arroio dos Ratos, onde aconteceu a
Posse de três novos associados e mais apresentação sobre o DQA
e Empoderamento Feminino e Juventude

Reunião do Rotary Club Candelária, onde foi aprovado três novos
companheiros e a Criação de um Club Satélite

Visita oficial do Governador ao Rotary Club Pelotas

Visita oficial do Governador ao Rotary Club de Venâncio Aires Visita do Governador Tabajara Ramalho de Andrade no RC de Rio Pardo

Agenda do
Governador
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Dicas/ artiGos

Éber Feltrim*

Com um mercado de trabalho 
cada vez mais competitivo, 

jovens precisam se adiantar para 
fazer a escolha de uma carreira e 
apressar a escolha de uma vida 
inteira. Ainda assim, é fundamen-
tal se preparar com antecedência 
para evitar o planejamento tardio 
e, consequentemente, desgastes 
por conta da escolha. Devido às 
mudanças rápidas que estamos 
acompanhando, a demanda do 
mercado por profissionais alta-
mente qualificados tem ficado 
ainda maior e é nesse momento 
que o planejamento de carreira 
deve ser adotado pensando em 
resultados.

O planejamento de carreira 
não trata somente da profissão 
escolhida e do mercado em que 
se está inserido. É preciso fazê-lo 
dentro de um timing ideal, evitan-
do o cedo demais, quando não 
há experiência, ou tarde demais, 
quando as empresas passam a op-
tar por funcionários mais jovens. 
Com isso em mente, uma boa op-
ção é ter a ajuda de um mentor 
ou profissional da área, que pode 
colaborar com boas ideias durante 
a elaboração.

iStockphoto
Uma das coisas mais impor-

tantes dentro desse planejamen-
to é a associação dos objetivos 
profissionais com os objetivos 
pessoais, que podem ser comple-
tamente diferentes. A partir des-
sas decisões é necessário ter um 
plano de ação, que é criado com 
base em metas simples de peque-

no, médio e longo prazos.

Conhecer as opções
Muitos especialistas dão di-

cas para criar um plano de car-
reira eficiente, mas, no geral, o 
primeiro passo é conhecer todas 
as opções e caminhos que deter-
minada profissão pode oferecer, 
independentemente do setor. A 
odontologia, por exemplo, pode 
oferecer diversas possibilidades, 
como um consultório próprio, ser-
viço público, carreira acadêmica, 
franquias, indústrias, entre outras. 
Isso também ocorre na área do 
direito e até mesmo da hotelaria.

Com base nesse conhecimen-
to, confira algumas dicas para ela-
borar o planejamento de carreira:

1. Pense em conversar com 
profissionais que já atuam nas 
áreas que você gostaria de cursar.

2. Pesquise as vantagens e 
desvantagens dessas profissões, 
pois os profissionais sempre serão 
favoráveis às carreiras que esco-
lheram.

3. Procure entender se você 
tem de fato as competências para 
seguir a carreira que deseja.

4. Separe competência de 
consciência. Para um plano de 
carreira dar certo, não basta ter a 
ideia de que é a melhor profissão, 
é necessário ter as competências 
solicitadas para atuar.

5. Não pense que é simples. 
Sorte é a junção de preparo com 
oportunidade. Dimensione o tem-
po de que você precisa para al-
cançar o sucesso desejado.

6. Quanto mais pessoas estive-
rem envolvidas, maior a chance de 

sucesso, especialmente quando se 
trata de pessoas que entendem do 
assunto, como mentores da área.

“Uma das coisas mais impor-
tantes dentro desse planejamento 
é a associação dos objetivos pro-
fissionais com os objetivos pesso-
ais, que podem ser completamen-
te diferentes.”

Dentro do processo de desen-
volvimento pessoal e na busca 
pela carreira também há muitos 
agentes que são responsáveis, 
além do indivíduo que vai esco-
lher a profissão.

Entre eles estão a família e a 
escola, que são encarregados de 
auxiliar o jovem em suas escolhas.

Incentivo
Em primeiro lugar, a família 

tem o papel de incentivar e procu-
rar oferecer o suporte necessário 
para que o jovem alcance a posi-
ção almejada nesse planejamen-
to. Também é importante evitar 
comentários que possam prejudi-
car a desenvoltura, pois normal-
mente não há conhecimento téc-
nico ou mercadológico.

Por outro lado, a escola tem 
uma função que vai além de for-
mar o estudante, mas sim um 
cidadão e também profissional. 
Nesse quesito, ela pode oferecer 
ajuda de diversas formas, como 
parcerias com instituições e uni-
versidades capazes de apresentar 
um universo de possibilidades 
para esses alunos e aguçar o in-
teresse deles em uma área espe-

cífica. A ideia do planejamento 
de carreira deve ter início nesse 
momento.

Algo que também deve ser le-
vado em consideração atualmente 
é como a tecnologia pode ser um 
ponto de virada e qual será o pa-
pel dela nesses planos, visto que 
hoje, por conta da evolução tec-
nológica, existem profissões que 
não existiam um ano atrás. É pos-
sível perceber as mudanças ocor-
rendo rapidamente e, com isso, os 
trabalhos também. Por isso, é ide-
al ter em mente que a atualização 
e a migração de carreira também 
podem ser oportunidades. 

Inicialmente, o grande desafio 
é vencer a imaturidade natural da 
idade. O segundo é, num mundo 
de oportunidades, escolher a pro-
fissão que mais faz esse jovem 
feliz, algo que seja realmente 
motivador e não selecionado por 
questões financeiras ou momentâ-
neas. Com todas essas mudanças, 
pode parecer uma situação difícil, 
mas é preciso ter clareza com re-
lação a essas escolhas. Quando se 
trata de estratégia, planejamento 
é a base do sucesso. Quem plane-
ja tem mais chances, e quem não 
o faz pode estar despreparado e 
sem as competências e a consci-
ência, itens necessários para estar 
envolvido em bons negócios.

*O autor é especialista em 
gestão de negócios para a área da 
saúde e fundador da SIS Consulto-
ria, especializada em desenvolvi-
mento e gestão de clínicas.

Fonte: Revista Brasil Rotário/ 
Agosto/2021

O momento certo de 
pensar na profissão

Planejamento de carreira é fundamental para o sucesso desde cedo
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Para publicação de notícias, ações, projetos, acessar o Site do Distrito: 
https://www.rotary4680.com.br 

Procure: Saiba como colaborar com publicações em nosso Site e 
Informativo do Rotary Distrito 4680.

SAIBA MAIS

Saiba como publicar no Informativo e Site do Distrito

Novo Site do Distrito 4680

O novo site do Rotary Distrito 4680 (Gestão 2021-22) foi 
desenvolvido com objetivo de organizar/centralizar as in-

formações do distrito, facilitando o acesso à informações pela 
comunidade e rotarianos.

Segundo o Coordenador de Imagem Pública do Distrito 
4680, Jeferson Schmechel, no site podem ser encontrados:

* Informações gerais sobre o Rotary, Distrito 4680 e seus 
clubes, bem como também sobre Rotaract, Interact, Rotary 
Kids e Casa da Amizade;

* Contatos de cada Clube;
* Notícias gerais do Rotary, Distrito 4680, Ações dos Clubes;
* Disponibilização digital de Documentos, Informativo Digi-

tal, Identidade Visual e Mídias, entre outros;
* Agenda geral do Distrito 4680;
* Ferramenta de submissão das ações/projetos dos clubes 

do Distrito, que serve como fonte para o próprio site, bem 
como para os Informativos mensais do Distrito;

* Integração com Facebook e outras redes sociais, onde os 
internautas podem compartilhar e comentar as notícias veicu-
ladas no site (com moderação/censura).

O site foi desenvolvido pela empresa Sizing - Soluções para 
Internet Ltda. (www.sizing.com.br) de Vera Cruz-RS, que tem 
mais de 20 anos de experiência em soluções para Internet. O 
sistema é totalmente dinâmico, dando aos gestores de comu-
nicação do Distrito 4680 total controle sobre criação e atuali-
zação do site, sem necessitar conhecimento técnico avançado. 
Ele é responsivo para qualquer tipo de equipamento, ajustável 
automaticamente para ser confortavelmente visualizado em 
celulares, tablets, computadores ou qualquer equipamento co-
nectado à internet.

A solução está hospedado na nuvem da Microsoft (Azure), 
que garante rapidez no acesso, disponibilidade e segurança.

Avalie você mesmo acessando nosso site em www.ro-
tary4680.com.br, e contribua nos enviando sugestões via for-
mulário de contato do site (www.rotary4680.com.br/contato).
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O Dia Mundial de Combate à Pólio (WPD, 
na sigla em inglês) se aproxima e os Rotary Clubs 
de todo o mundo terão este ano uma nova forma 
de cadastrar seu apoio à nossa principal causa. Em 
2021, queremos ver a participação de uma quanti-
dade muito maior de clubes em cada país. Por isso, 
veja abaixo como vai funcionar o cadastro de even-
tos este ano:

- Em vez de pedirmos aos clubes que registrem 
todos os eventos que fazem pelo WPD, pedimos 
que cada clube registre apenas UM evento no site e 
incentive que os demais clubes de seu distrito façam 
o mesmo. Ou seja, este ano Cada Clube Faz Um 
cadastro apenas!

- Dessa forma, com apenas um único cadastro, 
seu clube já fez a parte dele em registrar seu apoio 
ao Dia Mundial de Combate à Pólio. Isso não 
significa que os companheiros não possam ou não 
devam fazer mais eventos, significa que apenas um 
registro por clube é necessário este ano.

- Com isso, para que o Brasil continue na lide-
rança dos eventos do WPD entre os Rotary Clubs 
de todo o mundo, é preciso que mais clubes ca-
dastrem eventos no site. Ou seja, se o seu clube 
já cadastrou, fale com os companheiros de outros 
clubes do seu distrito para que façam o mesmo!

- Ao final do período de cadastro dos eventos, 
iremos ver qual país teve a maior porcentagem de 
clubes com eventos registrados. Em outras pala-
vras, a contagem desse ano não é mais pelo número 
de eventos, mas pela porcentagem de clubes de um 
país que cadastraram UM evento no site.

- Mudamos a dinâmica dos cadastros e isso nos 
dá a oportunidade de envolver mais clubes e com-
panheiros! Se você quer nos ajudar a continuar lide-
rando os eventos do WPD, espalhe essa mensagem 
e incentive os companheiros de outros clubes a ca-
dastrarem UM evento no site https://www.endpolio.
org/pt/register-your-event.

- Para entrar no clima do WPD, já estão disponí-
veis os materiais de apoio para divulgação nas redes 
sociais. Você pode fazer o download por este link: 
https://endpol.io/pttkt.

- Vale lembrar: se você já fez o cadastro do 
seu clube, avise aos demais companheiros para que 
todos saibam e não tentem fazer novos registros. O 
site não irá contabilizar registros duplicados de um 
mesmo clube.

- Incentive mais clubes a aderir: se você quer 
fazer novos contatos com companheiros de outros 
clubes, essa é a hora. Vale mandar e-mail, mensa-
gem nos grupos, nas redes sociais, etc. Tudo para 
não deixar que outros clubes fiquem de fora do 
WPD deste ano!

E se alguém do seu clube já fez o registro e mes-
mo assim você quer deixar sua marca nesta data tão 
importante, deixe sua foto no site com a hashtag 
#MyEndPolio. Confira aqui: https://www.endpolio.
org/pt/dia-mundial-de-combate-a-polio.

Contamos com a sua participação e incentivo 
aos companheiros na campanha deste ano.

Juntos, nós erradicamos a Pólio!

Novas regras para o Dia Mundial de Combate à Pólio
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Calendário rotário
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EQUIPE DISTRITAL
Governador 2021-22

Tabajara Ramalho de Andrade
RC Santa Cruz do Sul
tabajara4680@gmail.com
Cel.: (51) 9.9915.4212

Secretária Distrital
Rosângela Maria Batista Mazuco
RC Santa Cruz do Sul
romazuco@hotmail.com
Cel.: (51) 9.9899.8180

Assessor Contábil
Norberto Raul Hass
RC Santa Cruz do Sul-Cidade Alta
raul@escritoriohass.com.br
Cel.: (51) 9.9843.7554

Assessora Jurídica
Rosani Bortolini
RC Porto Alegre-Beira Rio
rosaneadvrs@gmail.com
Cel.: (51) 9.8108.5334

Secretária Executiva
Débora Coelho
deboracoelho1205@gmail.com
Cel.: (51) 9.9635.9007

Tesoureiro Distrital/
Instrutor Distrital

João da Silva Torres
RC Porto Alegre Beira Rio
joaotorres.gov1718@gmail.com
Cel.: (51) 9.8108.5324

Coordenadora Fundação
Rotária/Pólio Plus

Claudete Sulzbacher
RC Santa Cruz do Sul
csulzbacher1@yahoo.com.br
Cel.: (51) 9.9916.8707

Comissão ABTRF/Empresa
Cidadã/Seguro Solidário

Sidnei Conrad
RC Pelotas Norte

sidnei@gastrel.com.br
Cel.: (53) 9.8116.1794

Coord. de Imagem Pública
Jeferson Schmechel
RC Santa Cruz do Sul-Oeste
gartensul@gartensul.com.br
Cel.: (51) 9.9997.1405

Comissão de Expansão
Valdir Bruxel
RC Santa Cruz do Sul-Oeste
vbruxel@gmail.com
Cel.: (51) 9.9995.3412

Comissão de Serviços
à Juventude

Maria Beatriz Moraes
RC Rio Pardo-Tranqueira Invicta
mariabeatrizmoraes@yahoo.com.br
Cel.: (51) 9.9243.0547

Comissão de Subsídios
Fabiano Varella de Carvalho
RC Camaquã Norte
fabiano.ydecarvalho@terra.com.br
Cel.: (51) 9.8141.7777

Comissão do Desenvolvimento
do Quadro Associativo-DQA

Waldemar Lopes de Moraes
RC Rio Pardo-Tranqueira Invicta
waldemoraes@gmail.com
Cel.: (51) 9.9239.8414

Comissão de Meio Ambiente
Jocélio Roos da Silva
RC Santa Cruz do Sul-Oeste
jocelioroos@yahoo.com.br
Cel.: (51) 9.9876.6711

Comissão de Rel. Institucionais
Tirone Lemos Michelin
RC Porto Alegre-Beira Rio
tironemichelin@yahoo.com.br
Cel.: (51) 9.8188.7973

Coord. da 61ª Conf. Distrital
João Moacir Laufer Ferreira
RC Venâncio Aires
joaomoacir@stopcccarss.com.br
Cel.: (51) 9.9836.4002

Coord. da Soc. Paul Harris
Hermes Pereira da Silva
RC São Lourenço do Sul
hermes.ps@terra.com.br
Cel.: (51) 9.9971.9391 

Cons. do Governador Distrital
Nei Bonora Coutinho
RC Porto Alegre-Beira Rio
coutinho@via-rs.net
Cel.: (51) 9.9968.5754

Com. de Serv. à Comunidade
Marco Antônio da Luz
RC Pelotas Suleste
daluzmarco@hotmail.com
Cel.: (53) 981133-5202

Comissão de Doações Anuais
Pedro Bruno Regner
RC Taquari
real@taquari.com
Cel.: (51) 9.9155.7482

Gerenciamento de Fundos
Carlos Roberto Silveira Borges
RC Guaíba
borges0910@gmail.com
Cel.: (51) 9.9991.4316

Governadora Eleita 2022-23
Rosane Bortolini
RC Porto Alegre-Beira Rio
rosaneadvrs@gmail.com
Cel.: (51) 9.8108.5334

Governador Indicado 2023-24
José Luiz Thomé Bornéo
RC General Câmara
jthomeborneo@gmail.com
Cel.: (51) 9.9972.2014
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GOVERNADORES ASSISTENTES
GESTÃO 2021-2022

Governador TABAJARA RAMALHO
DE ANDRADE 

Governador Assistente
MARLENE LOPES
Rua Gonçalves Ledo, 700
Bairro Santo Inácio - Santa Cruz do Sul-RS
Tel.: (51) 9 9646-3132
marlenemahos41@hotmail.com
Clubes: 
ROTARY CLUB VERA CRUZ
ROTARY CLUB CANDELÁRIA

Governador Assistente
NESTOR LUIS MAHL
Rua Pinheiro Machado, 300
Centro - Candelária - RS
Tel.: (51) 3743-2412 / 99918-7508 / 99717-3374
Clubes: 
ROTARY CLUB AVENIDA
ROTARY CLUB SANTA CRUZ DO SUL OESTE

Governador Assistente
ADEMIR BATISTA KRETZMANN
Rua General Osório, 286
B. Verena - Santa Cruz do Sul-RS
Tel.: (51) 9 9955-1216
Clubes:
ROTARY CLUB SANTA CRUZ DO SUL CIDADE ALTA
ROTARY CLUB SATELITE MONTE ALVERNE
ROTARY CLUB RIO PARDO
ROTARY CLUB SANTA CRUZ DO SUL TIPUANAS

Governador Assistente
JOSEPH FAYAD
Rua Marechal Floriano, 1021
Santa Cruz do Sul-RS
Tel.: (51) 9 8182-1583
Clubes:
ROTARY CLUB SANTA CRUZ DO SUL
ROTARY CLUB SATÉLITE SINIMBU
ROTARY CLUB VENÂNCIO AIRES
ROTARY CLUB SATELITE NOVA GERAÇÃO
ROTARY CLUB RIO PARDO TRANQUEIRA INVICTA

Governador Assistente
MARCOS ANTONIO DE LIMA/ DENISE 
CHAVES
Rua Alba Franken, 31
Centro - General Câmara-RS
Tel.: (51) 9 9814-5534
Clubes:
ROTARY CLUB GENERAL CÂMARA
ROTARY CLUB SÃO JERÔNIMO
ROTARY CLUB CHARQUEADAS
ROTARY CLUB BUTIÁ

Governador Assistente
HELENICE DE ÁVILA TAVARES
Rua Crispim Duarte Gomes, 248
Piratini-RS
Tel.: (53) 9 9905-7419
heleniceavila@yahoo.com.br

Clubes:
ROTARY CLUB CANGUÇU
ROTARY CLUB PEDRO OSÓRIO
ROTARY CLUB PIRATINI

Governador Assistente
PAULO BARDEN
Rua Treze de Maio, 884
Venâncio Aires-RS
Tel.: (51) 9 8452-3361
Clubes:
ROTARY CLUB CHIMARRÃO
ROTARY CLUB TAQUARI
ROTARY CLUB TRIUNFO

Governador Assistente
SIDNEI CONRAD
Rua Gervasio Alves Pereira, 156
Bairro Fragata - Pelotas-RS
Tel.: (53) 9 8118-1794
sidnei@gartrel.com.br
Clubes:
ROTARY CLUB PELOTAS
ROTARY CLUB PELOTAS CENTENÁRIO
ROTARY CLUB PELOTAS NORTE
ROTARY CLUB PELOTAS OESTE
ROTARY CLUB PELOTAS PRINCESA DO SUL
ROTARY CLUB PELOTAS SUDESTE
ROTARY CLUB PELOTAS INTEGRAÇÃO

Governador Assistente
CESAR ANTÔNIO HERMANN
Rua Santa Cecília, 151 - Apto. 203
Bairro Santa Cecília - Porto Alegre
Tel.: (51) 9 9954-2048
cesarhermann@gmail.com
Clubes:
ROTARY CLUB PORTO ALEGRE
ROTARY CLUB PORTO ALEGRE PARTENON
ROTARY CLUB GLÓRIA TERESÓPOLIS

Governador Assistente
MARIA DO CARMO PEREIRA
Rua Antonio Olinto Meurer, 150 
Rio Pardo-RS
Tel.: (51) 9 9825-6970
Clubes:
ROTARY CLUB PANTANO GRANDE
ROTARY CLUB ENCRUZILHADA DO SUL

Governador Assistente
ADROVANDO RODRIGUES / GLACI
Rua dos Andradas, 1744
Santa Vitória do Palmar-RS
Tel.: (53) 9 9998-5147
glacigama@hotmail.com
Clubes:
ROTARY CLUB SANTA VITÓRIA DO PALMAR
ROTARY CLUB CHUI PORTAL DO BRASIL

Governador Assistente
LUIZ CARLOS FERNANDES / MARCIA
Residencial Odir Wildt da Silva, 687 
Bairro Praia - Rio Grande-RS

Tel.: (53) 9 8115-5409
fernandes@vetorial.net
Clubes:
ROTARY CLUB RIO GRANDE CASSINO
ROTARY CLUB RIO GRANDE
ROTARY CLUB RIO GRANDE LITORAL

Governador Assistente
UDO SHAUN
Av. Cel. Nono Centeno, 398 
São Lourenço do Sul-RS
Tel.: (53) 9 8481-0518
udoschaun@yahoo.com.br
Clubes:
ROTARY CLUB CAMAQUÃ
ROTARY CLUB CAMAQUÃ NORTE
ROTARY CLUB TAPES

Governador Assistente
MARCELO DE OLIVEIRA RIELLA
Rotary Club Porto Alegre Arena
Rua Padre Chagas, 185 - Unidade 703
Bairro Moinhos de Vento
CEP: 90570-080
Tel.: (51) 9 9409-0077
riellamarcelo@gmail.com
Clubes:
ROTARY CLUB PORTO ALEGRE CIDADE BAIXA
ROTARY CLUB PORTO ALEGRE RODOVIÁRIA
ROTARY CLUB PORTO ALEGRE INDEPENDÊNCIA

Governador Assistente
FRANCISCO A. MONDADORI VALLE
RC Porto Alegre Independência
Av. Independência, 1152 - Apto. 122
Bairro Independência - Porto Alegre-RS
Tel.: (51) 9 9958-3539
valle@brigadamilitar.rs.gov.br
Clubes:
ROTARY CLUB PORTO ALEGRE SUL
ROTARY CLUB PORTO ALEGRE ARENA
ROTARY CLUB BEIRA RIO
ROTARY CLUB PORTO ALEGRE BOM FIM
ROTARY CLUB PORTO ALEGRE FLORESTA

Governador Assistente
JORGE POKORSKI
Rotary Club Guaíba Farrapos
Rua Vinte de Setembro, 894 - Centro 
Guaíba - RS - CEP: 92704-570
Tel.: 51 9 9783-0542
jporgativo@gmail.com
Clubes:
ROTARY CLUB GUAÍBA
ROTARY CLUB BARRA DO RIBEIRO
ROTARY CLUB ELDORADO DO SUL

Governador Assistente
INSTRUTOR TIBIRIÇÁ JOSÉ GIANNECHINI  
Rua Bento  Gonçalves, 593
São  Jerônimo-RS
Tel.: (51) 9 9551-6840
giannechini@terra.com.br
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