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EDITORIAL Índice

Expediente

Caros leitores, mais um Informativo do Rotary, distri-
to 4680, foi concluído. A publicação traz um pouco 
das ações desenvolvidas pelos rotarianos em suas 

comunidades. Tais ações servem de exemplo e de incen-
tivo para um maior envolvimento em benefício do próxi-
mo. Neste mês de outubro, o nosso olhar se volta para as 
questões relacionadas ao desenvolvimento econômico e 
comunitário e ao Dia Mundial de Combate à Pólio.

Em sua mensagem, o presidente Shekhar Mehta lem-
bra da sua trajetória no Rotary Club e de alguns serviços 
que contribuíram para melhorar as condições de vida de 
comunidades carentes na Índia. Também reforça que cada 
clube pode atuar em busca do desenvolvimento econô-
mico da sua comunidade por meio de várias iniciativas 
sociais. Seu exemplo e suas palavras reforçam a importân-
cia dessa área que a organização enfoca neste mês. Lem-
bramos que a pandemia do coronavírus aumentou ainda 
mais os problemas econômicos e sociais no mundo.

Na página seis, você pode conferir um passo a passo 
sobre como elaborar projetos voltados para o desenvol-
vimento econômico de comunidades carentes. Também 
acompanha um pouco da agenda do governador Tabajara 
Ramalho de Andrade. Entre os registros, destacamos as 
visitas realizadas aos prefeitos municipais.

Agradecemos a sua atenção e reforçamos que a sua 
participação e suas sugestões são fundamentais para 
seguirmos divulgando a atuação humanitária da nossa 
organização. 

Comissão Editorial:
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Jeferson Schmechel
Flávio Poetter
Débora Coelho
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Mensagem do

SHEKHAR MEHTA
Presidente do Rotary International, 2021-22

PresidentePresidente

Um quarto deste ano 2021-
22 já passou. Tenho certe-
za absoluta de que vocês 

estão ajudando o Rotary a cres-
cer mais e fazer mais. Espero 
ainda que vocês já tenham co-
laborado com a iniciativa Cada 
Um Traz Um e convidado alguém 
para fazer parte do Rotary. Al-
guma vez vocês refletiram sobre 
como foram seus primeiros dias 
no Rotary? Faço isso com fre-
-quência, pois aqueles momen-
tos de descoberta do poder do 
servir fizeram de mim quem sou 
hoje. Quando entrei para o meu 
Rotary Club, nossos esforços se 
concentravam nas comunidades 
rurais da Índia, onde as pessoas 
não tinham banheiro, obtinham 
água para consumo no mesmo 
lago em que tomavam banho e 
mandavam seus filhos para salas 
de aula ao ar livre, montadas de-
baixo de árvores. Muitas vezes, 
a clínica de saúde mais próxima 
ficava a quilômetros de distân-
cia, e os serviços eram precários. 
Mas, depois que os Rotary Clubs 
realizaram alguns projetos hu-
manitários, as aldeias passaram 
a ter banheiros, água potável, 
salas de aula dedicadas à educa-
ção infantil e um centro de saúde 
nas proximidades.

A chama que o Rotary acen-
deu aqui dentro me fez olhar 
além de mim mesmo e abraçar 
a humanidade. Ela transformou 
os serviços humanitários em 
um estilo de vida, revelando 
um princípio fundamental que 
ainda defendo: servir é o alu-
guel que pago pelo espaço que 
ocupo na Terra.

Se sentir a necessidade de 
reacender a chama dos serviços 
humanitários em vocês ou nos 
seus clubes, o mês de outubro, 
dedicado à nossa área de enfo-
que Desenvolvimento Econômi-
co Comunitário, é perfeito para 
isso. Quando nós trabalhamos 
para melhorar a vida das pes-
soas em comunidades carentes, 
seja com projetos que ofereçam 
formação profissional ou acesso 
a recursos financeiros, estamos 
ajudando a construir e a manter 
o crescimento econômico local.

A necessidade é grande. De 
acordo com as Nações Unidas, 
9% da população mundial – ou 
700 milhões de pessoas, a maio-
ria delas na África Sub-saariana 
– vive com menos de US$ 1,90 
por dia. Ao apoiarmos empreen-
dedores e o desenvolvimento co-
munitário, melhoramos as condi-
ções de vida das pessoas dessa 

e de outras regiões do planeta.
Seu clube também pode pro-

mover o desenvolvimento eco-
nômico localmente. Isso pode ser 
feito com a expansão de oportu-
nidades de formação profissional 
por meio de escolas e faculdades 
comunitárias, com parcerias para 
facilitar o acesso a serviços finan-
ceiros ou, ainda, trabalhando ao 
lado de organizações sem fins lu-
crativos que destinam recursos a 
empreendedores e os conectam 
com a comunidade empresarial.

Porém, o fortalecimento de 
comunidades requer uma saúde 
pública eficaz. Em 24 de outu-
-bro, Dia Mundial de Combate à 
Pólio, celebramos nosso enorme 
progresso no esforço para erra-
dicar globalmente a poliomielite. 
Contudo, sabemos que essa luta 
ainda não acabou. Seguimos 
precisando da sua ajuda para 
arrecadar fundos e conscientizar 
as pessoas a fim de garantir que 
todas as crianças do mundo se-
jam imunizadas contra a pólio. 
Motivem seus clubes a entrar em 
ação nesse dia tão importante, 
a visitar o site endpolio.org/
pt/dia-mundial-de-combate-a-
-polio e a fazer uma doação.

Os serviços humanitários têm 
sido gratificantes ao longo da 

minha vida, e eu sei que muitos 
de vocês sentem o mesmo.

Juntem-se a mim neste mês 
de outubro para sermos bons 
inquilinos do nosso planeta, aju-
dando outras pessoas a melhorar 
a si mesmas e às suas comunida-
des. Juntos, podemos Servir para 
Transformar Vidas. 

UM MÊS PERFEITO
PARA REACENDER 
A CHAMA DOS 
SERVIÇOS
HUMANITÁRIOS
SAUDAÇÕES,
MEUS CAROS AGENTES DE TRANSFORMAÇÃO,

Em outubro,
nós celebramos a 
área de enfoque 
Desenvolvimento 
Econômico 
Comunitário e o 
Dia Mundial de 
Combate à Pólio
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Um dos desafios que 
enfrentamos no espaço 
e no tempo em que 

vivemos como uma geração no 
Rotary é o de sustentar uma  
cultura organizacional forte. Para 
atingirmos esse objetivo, nossos 
valores institucionais constituem 
um elemento fundamental, 
que deve ser compartilhado de 
forma intensa e abrangente. 
Quanto mais associados 
conhecerem, aceitarem e 
priorizarem os valores que nos 
unem, e quanto mais estiverem 
compromissados com eles, 
mais forte será a nossa cultura 
organizacional. Isso terá muita 
influência no comportamento 
de cada integrante do nosso 
quadro associativo e criará 
os espaços necessários para 
que desenvolvam as suas 
capacidades em busca do 

sucesso da organização. Uma 
cultura organizacional forte reduz 
a rotatividade dos membros 
da organização e mostra um 
acordo sólido em relação a seus 
objetivos e às prioridades do seu 
plano estratégico, alcançando a 
unanimidade de propósitos. Isso 
estabelece a coesão, a lealdade e 
o compromisso, qualidades que 
diminuem a propensão a deixar a 
organização e, ao mesmo tempo, 
empoderam e dão sentido de 
pertencimento, porque fidelizam 
os associados e fortalecem 
a organização. Em síntese, 
uma cultura organizacional 
forte, baseada em valores, nos 
proporciona uma organização 
mais vigorosa, não somente 
com capacidade de se adaptar 
às mudanças, mas também 
de libertá-las de sua própria 
marca, tal como corresponde à 

organização humanitária mais 
importante que o mundo tem 
hoje para mudar vidas: o Rotary. 
Por isso mesmo, seus valores e 
princípios são imutáveis. 

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

Mensagem do
diretor ri

DESAFIO DA NOSSA
GERAÇÃO NO ROTARY

Uma cultura 
organizacional 
forte reduz a 
rotatividade dos 
membros da 
organização
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vacinação de 2021. O objetivo é 
atualizar a caderneta de vacinas 
de crianças e de adolescentes me-
nores de 15 anos. Contamos com 

a colaboração de todos nas ações 
que o Rotary propõe. A mudança 
depende da sensibilidade e do 
envolvimento de cada um.

Antes de tudo, agradecemos 
de coração a solidarieda-
de de todos os rotarianos, 

demonstrada por meio inúmeras 
ações que traduzem o nosso lema 
“Servir para Transformar Vidas”. 
Dessa maneira, fizemos a diferen-
ça na vida de várias pessoas de 
nossas comunidades. Mas sabe-
mos que devemos continuar agin-
do para amenizar o sofrimento 
daquela parcela da sociedade que 
não dispõem das mínimas condi-
ções para viver com dignidade.

Sabemos que o número de 
necessitados aumentou ainda 
mais com a pandemia do coro-
navírus. Uma das alternativas 
para enfrentar os problemas 
sociais ocasionados pelo desem-
prego, por exemplo, passa pelo 

desenvolvimento econômico e 
comunitário. Por esse motivo, o 
Rotary enfoca esse tema durante 
o mês de outubro. Então, con-
vidamos e contamos com todos 
vocês para pensarmos e propor-
mos iniciativas que priorizem a 
geração de renda para aqueles 
que estão fora do mercado de 
trabalho e sem nenhuma renda 
para garantir a sua sobrevivência 
e a de sua família.

Outra iniciativa que nos desa-
fia neste mês de outubro é a atua-
ção na prevenção da Poliomielite. 
O objetivo é garantir que todas 
as crianças menores de cinco 
anos de idade recebam a vacina. 
No último dia 30 de setembro, 
o Ministério da Saúde lançou a 
Campanha Nacional de Multi-

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



6

desenvolvimento
econômico e
comunitário
estratéGicas 
Para Projetos

DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO E  
COMUNITÁRIO  
ESTRATÉGIAS  
PARA PROJETOS

ENTRE EM AÇÃO:  www.rotary.org/pt

IDENTIFICAÇÃO DAS 
NECESSIDADES DA 
COMUNIDADE 

Determinar as necessidades e re-
cursos locais é um importante ponto 
de partida para qualquer projeto co-
munitário. Esse procedimento ajuda a 
estabelecer os pontos fortes e fracos, 
e definir como os rotarianos pode-
rão trabalhar com os residentes para 
atender às necessidades existentes. É 
fundamental que isto seja feito antes 
do início do projeto, geralmente junto 
com uma organização colaboradora. 
Lembre-se de considerar as dinâmi-
cas históricas, culturais e sociais da 
comunidade com a qual você deseja 
colaborar. 

Identifique as necessidades da co-
munidade juntamente com as partes 
interessadas. Ao incluir especialistas 
locais desde o começo, você não só 
identificará as necessidades reais e 
selecionará o projeto mais adequa-
do, mas também garantirá apoio à 
iniciativa e sua sustentabilidade. Para 
obter ideias sobre o assunto, consulte 
as Ferramentas para Identificar as Ne-
cessidades da Comunidade.

Evite ideias preconcebidas 
sobre o que uma comunidade 
necessita. É comum presumir 
as carências, especialmente 
quando você mora no local 
ou nas redondezas. Em vez 
disso, escute diretamente o 
que os residentes têm a dizer 
sobre os pontos fortes, as 
insuficiências e as preocupações 
da comunidade. Identifique 
atividades que respondam às 
necessidades identificadas pelos 
residentes e que gerem neles 
um alto grau de entusiasmo 
para que sua participação e 
senso de propriedade sejam 
assegurados.

Ao identificar as necessidades, 
faça perguntas abertas para sus-
citar respostas além de sim e não. 
Além das necessidades, identifique 
recursos e determine os desafios, e 
realize algumas ou todas as ativida-
des a seguir: 

lFormar grupos focais com as 
partes interessadas da comunidade 
(empresários, residentes desempre-
gados, mulheres, jovens, líderes) 
para identificar seus pontos fortes e 
necessidades. 
lPermitir que os membros da co-

munidade identifiquem as carências 
que consideram mais críticas. 
lPedir a cada grupo focal para 

priorizar seus pontos fortes e neces-
sidades. 
lRealizar um encontro comuni-

tário para debater os pontos fortes 
e desafios identificados, e conduzir 
uma discussão sobre como os mem-
bros da comunidade podem tratar 
das necessidades usando seus pontos 
fortes. 
lObter perspectivas dos diversos 

setores e grupos da comunidade. 
lDefinir, juntamente com os re-

sidentes locais, as metas de longo 
prazo e os resultados esperados do 
projeto. 
lContatar administrações e ofi-

ciais do governo para averiguar a 
possibilidade de emparceiramento. 
lIdentificar organizações que 

possam servir como parceiros de pro-
jeto (empresas, ONGs e outras). 

Procure desenvolver habilidades 
na comunidade em vez de se con-
centrar apenas nos materiais ou na 
infraestrutura que ela precisa. Por 
exemplo, ao conversar com líderes 
comunitários, mulheres, homens e 
jovens, faça perguntas que ajudem 
a identificar soluções comunitárias 
mais amplas. Ao organizar as neces-
sidades por ordem de importância e 
trabalhar juntos para encontrar solu-
ções, vocês realizarão projetos mais 
bem elaborados e sustentáveis. 

Faça um levantamento dos recur-
sos já existentes. Muitas vezes, as co-
munidades são capazes de sanar suas 
próprias necessidades. Basta facilitar 
uma discussão ou reunir diversas par-
tes interessadas para começar a iden-
tificar pontos fortes e tratar das ques-
tões preocupantes. Reúna-se com um 
grupo ou apenas uma pessoa e peça 
que identifiquem membros da comu-
nidade com habilidades específicas 
ou outras organizações que estejam 

lidando com os desafios identificados. 
Dessa forma, você evita a duplicação 
de esforços e pode se concentrar nas 
questões que eles não conseguiriam 
resolver sem a sua ajuda. 

Projetos de alto impacto começam 
com um levantamento das necessida-
des e o compromisso e envolvimento 
ativo dos membros da comunidade. A 
participação proativa da comunidade 
incentiva a responsabilidade, o senso 
de propriedade e expectativas claras, 
o que resulta em impacto de longo 
prazo. 

ATENDIMENTO ÀS 
NECESSIDADES DA 
COMUNIDADE 

A identificação das necessidades 
pode indicar que a comunidade prio-
riza outras carências não relaciona-
das a desenvolvimento econômico e 
comunitário. Se isso acontecer, seus 
esforços não serão desperdiçados já 
que você economizará considerável 
tempo, energia e recursos que não 
deveriam ter sido usados em um 
projeto que, na verdade, não era ne-
cessário. Ou, possivelmente, o levan-
tamento das necessidades revelará 
outras necessidades nas quais poderá 
se concentrar. 

Se o seu levantamento detectou 
necessidades relacionadas a desen-
volvimento econômico e comunitá-
rio, estas provavelmente pertencem 
a uma ou mais das seguintes cate-
gorias:
lDesemprego de jovens;
lObstáculos ao 

empreendedorismo;
lBarreiras à subsistência e às 

oportunidades agrícolas;
lFalta de recursos para combater 

a pobreza extrema.

Examinaremos cada uma dessas 
áreas e forneceremos estratégias sus-
tentáveis e estudos de caso para você 
considerar quando estiver elaborando 
um plano de intervenção. 

DESEMPREGO DE JOVENS
Em 2013, mais de 74,5 milhões de 

jovens entre 15 e 24 anos de idade 
estavam desempregados em todo o 
mundo. Dez pessoas que foram trei-

nadas e têm as devidas habilidades 
possuem mais opções de emprego no 
setor agrícola e informal. 

O desenvolvimento de habilida-
des e de liderança é um componente 
importante para a obtenção de em-
prego entre os jovens e redução do 
índice de pobreza. Desenvolver nos 
jovens habilidades de liderança pode 
ajudar a retirá-los da pobreza dando-
-lhes melhor acesso ao mercado de 
trabalho, aumentando a produtivi-
dade e incentivando um crescimento 
econômico sustentável. No entanto, 
garantir que as oportunidades de 
capacitação estejam disponíveis às 
comunidades menos favorecidas e, 
consequentemente, melhorar a sub-
sistência continua a ser um desafio. 
Competência e desenvolvimento de 
liderança são relevantes à diminuição 
da pobreza e à criação de uma força 
de trabalho mais produtiva. 

ITENS A SEREM 
CONSIDERADOS ANTES 
DE PLANEJAR UM 
PROJETO

Qual é o mercado local de traba-
lho? Há empregos disponíveis? 

Que recursos educacionais estão 
disponíveis localmente? 

Que habilidades os candidatos a 
emprego necessitam? 

Que habilidades desnecessárias 
ao mercado de trabalho devo evitar 
ensinar? 

Como podemos encaixar as novas 
habilidades aos empregos (estágios/
programas de aprendizagem, assis-
tência de mentores)? 

Os associados de Rotary e Ro-
taract Clubs locais podem servir de 
mentores aos participantes do pro-
jeto? 

É possível que bolsas de 
estudos de pós-graduação 
patrocinadas por Subsídios 
Globais estejam disponíveis 
a profissionais. Consulte o 
documento Áreas de Enfoque 
— Princípios Gerais para mais 
informações. 

FONTE: Site MY ROTARY
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Clubes em ação

5ª Noite Rotária Gaúcha
Vinculado às celebrações da Semana Farroupilha, o Rotary Club 

Avenida realizou dia 17/09/21, 6ª f, a 5ª noite rotária gaúcha, no 
CTG Lanceiros de Santa Cruz, revestido de pleno êxito. Queremos 
enaltecer e agradecer a cooperação de todos os que tiveram envol-
vidos e que direta ou indiretamente são responsáveis por mais este 
evento de sucesso: os companheiros e amigos do RC Avenida e em 
especial a comissão formada para este fim; o Interact Club Aurora, os 
Rotary Club irmãos de Santa Cruz do Sul, o CTG Lanceiros de Santa 
Cruz em especial nas pessoas do Patrão Luciano e do Carlão; as em-
presas patrocinadoras dos adesivos; a nossa querida imprensa em 
todos os seus veículos e ao público em geral que nos prestigia sem-
pre. Lembrando que o resultado obtido nos possibilitou a aquisição 
de mais 03 cadeiras de rodas, aumentando nosso banco solidário 
de equipamentos ortopédicos para empréstimo à comunidade santa 
cruzenze.

À todos nossa eterna gratidão e até o próximo evento. Ema-
nuella Dalprá Mattos Diretora de Imagem Pública do RC Avenida.

Reunião de Instrução Rotária
Na última quinta feira dia 02 de Setembro de 2021, foi rea-

lizada a Reunião de Instrução Rotária para os novos Rotarianos 
que serão empossados em breve. Reunião muito produtiva. 

Posse do Presidente, novo Conselho
e novos Rotarianos

No dia 08 de Julho, foi realizada a posse do novo Conselho 
2021-2022, foi reconduzido à Presidente o Companheiro João 
Mário Werberich e a posse de novos Rotarianos Emanuella Car-
neiro Dalprá Mattos e Rodrigo Eduardo Mattos.

Com todos os cuidados necessários, no Soder Hotel em Santa 
Cruz do Sul.
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Clubes em ação

Prefeita Helena Hermany recebe 
visita de comitiva de rotarianos

Na terça-feira, 28 de setembro, dia do aniversário de 143 
anos do município, a prefeita Helena Hermany recebeu, no Sa-
lão Nobre do Palacinho, a visita do governador do Distrito 4680 
gestão 2021/2022, e pertencente ao Rotary Santa Cruz do Sul, 
Tabajara Ramalho de Andrade.

Acompanhado pelos presidentes de Rotary clubes do municí-
pio, Rotary Club Santa Cruz do Sul, Santa Cruz do Sul Avenida, 
Santa Cruz do Sul Oeste, Santa Cruz do Sul Cidade Alta e Ro-
tary Club Satélite Santa Cruz do Sul Sinimbu, e do Governador 
Assistente Nestor Mahl do Rotary Club de Candelária, a visita 
teve como objetivo homenagear o município pela passagem do 
aniversário.

A visita foi intermediada pelo secretário de Habitação, De-
senv. Social e Esporte, e também Governador rotariano, Valdir 
Bruxel. “Ficamos muito felizes em sermos recebidos. E queremos 
aproveitar também e cumprimentar a senhora pelo excelente tra-
balho que vem realizando no município.

Pedágio Invertido
Na manhã deste sábado (25) 

de setembro, a comunidade de Ar-
roio dos Ratos foi surpreendida pelo 
Pedágio Invertido, realizado pelo 
Rotary Club Satélite de Arroio dos 
Ratos, em uma das principais ave-
nidas da cidade. 

O Pedágio Invertido do Rotary é um projeto que tem se espalhado na Re-
gião Carbonífera. Projeto idealizado pelo Rotary Club de General Câmara, rea-
lizado pelo Rotary Club de Butiá e neste ano, pela primeira vez vivenciado pelo 
Rotary Club Satélite de Arroio dos Ratos.

As pessoas já abrem os vidros dos automóveis, muitas vezes com moedas 
e notas de dinheiro para doação, e ao invés de ser um pedágio de arrecadação 
de fundos, é uma ação de entrega de kit´s de materiais de uma campanha. O 
sucesso e o impacto da ação, foram garantidos com a entrega de 100 kit’s.

Os rotarianos envolvidos na ação ficaram surpresos pela reação das pessoas 
da comunidade, que gratuitamente recebiam um kit que contava com livros para 
colorir, giz de cera, chocolates e material de apoio informativo neste mês de 
setembro, em que o Rotary fortalece ações de alfabetização básica.

Visita Governador RCSCSAvenida
O Rotary Club Santa Cruz do Sul Avenida realizou reunião magna na 

noite do dia 30/09/21, no salão Werner, para receber o Governador do Dis-
trito 4.680, ano rotário 2021-2022, companheiro TABAJARA RAMALHO DE 
ANDRADE, que na oportunidade estava acompanhado de sua esposa, se-
nhora Elaine dos Santos.

Também foram empossados dois novos companheiros no quadro asso-
ciativo do clube: ADÉRCIO  LUIZ ARENHARDT e JAURI JOSÉ COGO, indicados 
respectivamente pelos companheiros Ademar Nicolau Thomas e João Mário 
Werberich.

Antes da reunião magna, foi realizada uma assembleia do Conselho 
Diretor com o Governador, onde cada diretor fez uma explanação do anda-
mento de sua pasta.

Ao final, em sua fala, na reunião magna, o Governador Distrital teceu 
comentários elogiosos a organização do clube, em especial da forma como 
fora recebido, junto com sua esposa, nesta visita oficial; que tem grande ca-
rinho e admiração pelo clube e que intercederá positivamente nos pleitos do 
clube,  principalmente no que o presidente fez pessoalmente, da construção 
de uma casa para abrigar todos os clubes santa cruzenzes.

Uma grande representação de companheiros e familiares prestigiou o 
evento, também representado pelo Interact Club Aurora, na pessoa de seu 
presidente, companheiro João Gabriel de Almeida.

No dia 28 de Setembro a prefeita Municipal Helena Hermany, recebeu 
o governador Tabajara Ramalho de Andrade juntamente com os 
clubes de Rotary de Santa Cruz do Sul
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Clubes em ação

Meio Ambiente
Reunião com o secretário do Meio Ambiente Pedro Fruet e Se-

cretário Adjunto Werner Spotorno, dia 02/09, quando conversa-
mos sobre ações projetos e situação da comunidade rio-grandina 
em relação a preservação e conservação ambiental.

Pessoas em Ação no Global Citizen Live
JENNIFER JONES, Presidente Eleita do Rotary International, 

falará sobre como agir para erradicar a pobreza e proteger o pla-
neta no Global Citizen Live este ano! 

Global Citizen Live é um evento 24 horas em seis continentes 
que apresenta cidadãos globais, músicos históricos e líderes glo-
bais trabalhando juntos por um objetivo comum. 

Lembre-se de sintonizar no sábado, 25 de setembro. Junte-se 
a nós e faça parte da mudança! 

Visite o site #GlobalCitizenLive para obter informações sobre 
como assistir: https://on.rotary.org/3ocnwNd

Assim como JENNIFER JONES, também estamos muito anima-
dos por fazer parte deste evento único. Vamos acompanhar suas 
atividades sociais enquanto o Rotary ganha destaque!

Ação contra pobreza menstrual vira 
projeto de Lei Municipal

Na sessão da Câmara de Vereadores do dia (21/9), o Projeto 
de Lei 4031/21, de autoria do vereador Edson Leal é protocolado. 
Após passar por comissões da Casa do Povo deverá subir para 
votação. 

Na justificativa do projeto, foram destacadas as ações de an-
gariar e doar absorventes da rotariana e advogada, Letícia Sena, 
que estava acompanhada por representantes do Rotary Club de 
Butiá em reconhecimento ao seu trabalho social e voluntário.

O Presidente Internacional do Rotary Shekhar Mehta, no seu 
discurso de posse, dedicou um parágrafo inteiro sobre a energia 
dos Clubes de Rotary para o Empoderamento das Meninas. Onde, 
em Butiá, é coordenado pela rotariana Tanise Mattos.

Que protocolou em todos os gabinetes dos vereadores as 
ações e a informação do projeto do Rotary Club de Butiá da aqui-
sição de máquina para fabricar absorventes.

Todos os vereadores presentes, que usaram o tempo regimen-
tal para pronunciamento, cumprimentaram o trabalho do Rotary. 
Que no último dia (17) iniciou os trabalhos de setembro do Em-
poderamento das Meninas, com previsão de término hoje (22) de 
setembro. Onde teve a felicidade de ter este reconhecimento do 
protagonismo local, da rotariana Letícia Sena.
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Compromisso Comunitário
Interessante atividade do Rotary Club de Canguçu. Desde a 

última quarta-feira, e por quatro meses, será prestada ajuda com 
alimentos para quatro famílias cadastradas na Sociedade Espírita 
Trabalhadores do Evangelho, através de cestas básicas.

O projeto é denominado Trevo de 4 Folhas e, segundo a presi-
dente do Rotary, Izair de Vasconcelos Leal, o número quatro aten-
derá sempre quatro diferenrtes famílias com quatro variedades de 
alimentos. Sempre contando com a positiva participação da comuni-
dade com campanhas e doações dos gêneros.

Clubes em ação

Doação de Livros
Numa parceria entre a Instituição Educacional Dom Alberto e 

Rotary Club Santa Cruz do Sul Oeste foram entregues 700 livros 
para a escola afilhada Guilherme Hildebrandt.

Empoderar as meninas é também
combater as suas vulnerabilidades

O programa de Rotary Internacional de Empoderamento das Me-
ninas oportuniza diversos projetos.

Em Butiá, Rotarianas foram nas periferias, mapear os focos de 
ação, fazer entregas de sabonetes e absorventes no combate à vul-
nerabilidade menstrual.

De 18 à 23 de setembro, a confecção de camisetas promocionais 
à Comissão e as distribuições de materiais de apoio ilustrados e in-
formativos e dos produtos que minimizam a pobreza menstrual, vão 
compor a atividade.

As ações são uma iniciativa da rotariana Letícia Sena, que deu 
velocidade na ação destas entregas, com amigos e apoiadores, po-
rém percebeu que junto ao Rotary as ações poderão ir mais longe.

Para a coordenadora do Programa em Butiá, a rotariana Tanise 
Mattos, os dados levantados com a ação, possibilitarão um projeto 
para aquisição de máquinas para fabricar absorventes e abranger 
outras vulnerabilidades identificadas.

A ação é uma iniciativa do Rotary Club de Butiá e Satélite de Arroio 
dos Ratos. Com o apoio institucional do Sicredi e Lamavith, além de 
doações expontâneas de empresas, amigos e apoiadores voluntários.
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Clubes em ação
Projeto Dia das Panquecas

1 - APRESENTAÇÃO III Domingo das Panquecas, assim vai ser 
denominado e vai ficar conhecido o terceiro Dia da Panqueca um 
projeto continuado a ser executado no mínimo uma vez por ano, 
pelo Rotary Club General Câmara em conjunto com o Rotaract Club 
General Câmara, dia 12/09/2021, será o terceiro Domingo da Pan-
queca, que tem como objetivo integrar o Rotary Club de General 
Câmara à comunidade permitindo, ao mesmo tempo, a obtenção 
de recursos a serem direcionados as diversas campanhas e serviços 
da gestão, este ano especificamente toda arrecadação será em prol 
da continuação da reforma da Sede do Rotary, localizada na antiga 
Estação Férrea de General Câmara.

2 - JUSTIFICATIVA O projeto se justifica pela necessidade de que 
o Rotary Club General Câmara tem de “reforçar” sua verba destinada 
a serviços, campanhas comunitárias, assim como a campanha junto 
a Fundação Rotária e neste momento especificamente a continuida-
de da reforma da Sede na antiga Estação Férrea e pelo benefício que 
produzirá a todos os sócios e a comunidade.

3 - OBJETIVO Executar o terceiro “Domingo das Panquecas” com 
a produção e venda via Drive-Thru e Delivery de Panquecas e acom-
panhamentos como: arroz, maionese e saladas, porção para duas 
pessoas, desenvolvendo a Imagem Pública, favorecendo as ativida-
des de Companheirismo, integração com Rotaract e, principalmente, 
obter os necessários recursos para a execução dos serviços comuni-
tários e/ou predestinados.

4 - METAS Oferecer a comunidade refeições prontas antecipa-
damente reservadas, dentro dos protocolos determinados pela Se-
cretaria Municipal da Saúde, enquanto desenvolve os laços de com-
panheirismo, exercer atividades desenvolvendo a imagem pública e 
arrecadar numerário suficiente para manter a autonomia dos servi-
ços previstos pelo Club.

5 - ASPECTOS OPERACIONAIS Para execução do projeto a Co-
missão de Projetos e Serviços escolheu a data do dia 12/09/2021 e 
a partir das 11:00hs iniciam as retiradas em nossa Sede sito Rua da 
Estação, S/Nr, antiga Estação Férrea e as entregas para aquelas pes-
soas impossibilitadas de retirar seu pedido devido as medidas pro-
tetivas devido a Pandemia momentânea do Covid19 (Corona Vírus), 
dos tipos de Panquecas e acompanhamentos oferecidos. Os Sócios 
serão encarregados da colocação dos tickets junto a comunidade e 
encarregados da execução.

6 - IMPLEMENTAÇÃO E TÉRMINO DO PROJETO O projeto será 
implementado e iniciado após sua publicação nas Redes Sociais, 
Grupos de WhatSapp e demais meios necessários de divulgação, 
estendendo-se até a entrega dos pedidos.

7 - RESULTADOS Os resultados e as conclusões das duas primei-
ras edições do projeto nos permitem dizer que foi um sucesso, mo-
tivo pelo qual estamos realizando a terceira edição e afirmar que o 
mesmo já faz parte permanente dos Projetos Continuados do Club. 

rotary4680

www.rotary4680.com.br

informativo4680@gmail.com

Centelha da Chama Crioula
O Rotary Club General Câmara recebeu a Centelha da Chama 

Crioula na segunda-feira, dia 13 de setembro, às 19h30min. Cer-
ca de 20 cavalarianos, entre peões e prendas do GTG Sinuelo do 
Bom Sucesso e Piquete de Cavalgadas Alcides Osório, conduziram 
a centelha da chama crioula até a Sede do Rotary Club General 
Câmara. Onde receberá a Vigília dos Rotarianos até 19h30min, 
do dia 14 de setembro, seguindo a sequência de vigília em outra 
entidade ou Galpão Tradicionalista, com a palavra o presidente 
Marco Antônio Reis. Ele disse se sentir honrado em poder pela 
primeira vez na história da entidade poder fazer a Guarda do 
Fogo Simbólico em nossa Sede, mesmo que seja por um dia ape-
nas. Na oportunidade, foi servido um excelente carreteiro com 
feijão e saladas.
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Clubes em ação

Visita do governador a Rio Pardo
No dia 14 de setembro de 2021, o Governador Distrital Ta-

bajara Ramalho de Andrade participou de reunião com o vice-
-prefeito de Rio Pardo, Rogério Monteiro, e demais rotarianos, 
onde trataram de assuntos de interesse mútuo e colaboração, de 
forma a prestar atendimento a nossa comunidade em projetos do 
Rotary Club Rio Pardo Tranqueira Invicta.

O governador fez uma visita à empresa cidadã Superpan e 
suas dependências, parceira do Rotary Tranqueira Invicta. Poste-
riormente,  conheceu a estrutura da empresa e degustaram um 
saboroso coquetel oferecido pela mesma e ainda uma visita ao 
solar do almirante.

À noite, o governador Tabajara ainda participou de assem-
bleia com os membros do Rotary Tranqueira Invicta.

Seminário Distrital DQA 
e Imagem Pública

Atenção companheiros. Por delegação do Governador Tabajara 
Andrade, informo que o Distrito 4680 realizará um SEMINÁRIO DIS-
TRITAL, no dia 23/10/2021, na cidade de Camaquã.

Solicito que reservem esta data e programem a participação do 
Clube, com o maior número possível de companheiros. Estamos or-
ganizando juntamente com o Instrutor Distrital Gov. João Torres, a 
programação, que será informada em breve. Abraços. GD 2018-19, 
Waldemar Moraes, Coordenador da Comissão Distrital de DQA.

Pedágio Solidário
Ativistas da causa animal realizaram Pedágio Solidário na esquina 

das avenidas 20 de Setembro e São José, no centro de Guaíba, no 
sábado (11). Eles arrecadaram de motoristas e pedestres dinheiros que 
serão investidos no atendimento de cães e gatos em situação de rua.

Foi organizado por voluntários do Rotary Club de Guaíba e da 
comissão do Direito dos Animais da OAB Subseção Guaíba, com 
participação das entidades ASPAG, Projeto Me Leva, Protetores In-
dependentes de Guaíba e Anjos de 4 Patas. Ainda teve apoio da 
Panelaçopet e Óticas Marechal.

Para a presidente da Comissão, advogada Maritza Didio, a defe-
sa da causa animal de Guaíba se fortaleceu através desta ação.

A importância foi de atingir o objetivo de solidariedade mais ra-
pidamente e também de envolver e esclarecer as pessoas das neces-
sidades urgentes dos protetores que lutam sozinhos por uma causa. 
Essa luta pela causa animal na verdade é de responsabilidade de 
todos. Animais abandonados não brotam nas ruas, eles são o reflexo 
da ignorância e do desprezo pela vida dos seres vulneráveis.

O evento serviu também para divulgar como denunciar os crimes 
de maus-tratos aos animais.
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Boa ação
Na última sexta-feira, 24 de setembro, o Rotary Club Santa Cruz do 

Sul Tipuanas realizou a entrega do LUCRO LÍQUIDO à @ligafemininascs 
referente à ação do 2º Hambúrguer Solidário.

Sabemos da importância deste valor à Liga Feminina de Combate ao 
Câncer, que desempenha um grande papel junto à comunidade santa-
-cruzense.

Nossos agradecimentos a todos que adquiriram o hambúrguer solidá-
rio e aos nossos apoiadores e aos nossos companheiros rotarianos.

Clubes em ação
Plantio de mudas

Dia 4 de setembro, participação na segunda edição do plantio de 
árvores no Bosque da Memória na cidade de Rio Grande, no Parque 
Urbano do Bolaxa, cujo objetivo foi plantar árvores e recuperar flores-
tas em homenagem simbólica às vítimas do Covid-19.
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Clubes em ação

Novo Clube Satélite de 
Santa Cruz do Sul Oeste-Girassol

No dia 29/09/2021, nas dependências do Restaurante Comabem, 
aconteceu a visita oficial do Gov. Tabajara Ramalho de Andrade, ao 
Rotary Club Santa Cruz do Sul Oeste, e também, nesta ocasião, foi 
fundado o Rotary Club Santa Cruz do Sul Oeste-Girassol, que tem na 
presidência, a companheira Maria Helena Kopp Bruxel.

Com o objetivo de reunir um grupo de mulheres, com grande dis-
posição de realizar trabalhos voluntários em benefício das comunida-
des mais vulneráveis de nosso município, nasceu a ideia de constitui-
ção de um clube satélite na área central de Santa Cruz do Sul.

Foi apadrinhado pelo Rotary Club Santa Cruz do Sul Oeste, na ges-
tão 2021/22, do presidente e idealizador, EGD Valdir Bruxel.

As sócias fundadoras são: Imara Prestes dos Passos, Jane Maria 
Ellwanger, Letícia Bruxel Turra, Lilli Bencke Knak, Loreni Ferreira Kopp, 
Maria de Lourdes Fernandes, Maria Helena Kopp Bruxel, Maria Made-
leine Peiter, Vera Lucia Magdalena da Silva e Zulmira Kich.

O Clube Satélite elegeu seu primeiro Conselho Diretor, formado 
por: Presidente-Maria Helena Kopp Bruxel; Secretária-Maria de Lour-
des Fernandes e Tesoureira-Vera Lucia Magdalena da Silva. O grupo se 
reunirá às terças-ferias, às 16 horas.

Como primeiro projeto de trabalho, foi escolhido o PROJETO 
MÃOS QUE EMBALAM VIDAS. A finalidade deste é atender aos recém-
-nascidos carentes, através da doação de mantas, confeccionadas pelo 
grupo, acrescidas aos poucos de outros ítens essenciais aos bebês, tais 
como roupas, meias e produtos de higiene infantil.

NOSSO LEMA: “Não podemos ajudar todo mundo, mas todo mun-
do pode ajudar alguém”.
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Projeto Laços de Amizade
Realização da Casa da Amizade de Santa Cruz do Sul. Impossi-

bilitadas em desenvolver atividades presenciais, em núcleos assis-
tidos pela entidade, surgiu esta brilhante idéia. Foi criado o Projeto 
“Laços de Amizade” com a confecção de guirlandas natalinas. Os 
recursos serão destinados a suas atividades assistenciais.

Casa da Amizade 
de Rio Grande

Comemorou no dia 27 de agosto seus 58 anos de existência. 
A Presidente Maria de Lourdes Correa, em nome das companhei-
ras,  prestou homenagem à colaboradora Anadir Feijó.

A CA de Rio Grande, mesmo com a pandemia, realiza impor-
tante trabalho de assistência à comunidade. Com a arrecadação 
de uma Rifa foram comprados muitos kg de feijão para a Comu-
nidade Terapêutica Vila Nova e material de construção para a 
comunidade de Santa Rosa.
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Projetos Casa da Amizade de Guaíba
Em andamento dois importantes Projetos: Enxovais para Bebê e 

o Óleo Vivo em parceria com o Sicredi. O óleo usado é recolhido e 
entregue ao Sicredi, recebendo em troca caixas de óleo que são en-
tregues a comunidade e mais recentemente ao Banco de Alimentos.

Projeto Expansão
A Coordenadoria Nacional instituiu premiação para as Co-

ordenadorias Distritais com a criação de  Casas da Amizade e 
as entidades trazendo para sua associação novas companheiras 
esposas de rotarianos, rotarianas ou convidadas colaboradoras.

As Casas da Amizade de Santa Cruz do Sul e Venâncio Aires já 
com projeto em andamento com a chegada de novas associadas.

Novas companheiras da CA de Santa Cruz do Sul: Isabel 
Wilke, Janaina Venzon, Gisela Giongo, Janete Reis, Nicole Weber 
e Noêmia Lorenz.

Associadas recebidas pela CA de Venâncio Aires: Lunara, Mar-
cia, Cristiane, Eliete, Margarete e Roselaine.

Com certeza, as demais entidades do Distrito 4680 participa-
rão da premiação.

Projeto para o Meio Ambiente
A Casa da Amizade de Porto Alegre há dois anos vem fazendo 

a coleta de caixas de leite usadas para a proteção de paredes e 
chão das casas. As caixas são abertas, recortadas em retângulos 
e higienizadas.

Com a pandemia entregamos o material em lugar de coleta. 
De alguma maneira estamos contribuindo para a proteção e 

aquecimento contra o mau tempo dos lares mais necessitados.
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Projeto: De mãos dadas pela Educação
No mês de setembro, mês da área de enfoque “Educação Bá-

sica e Alfabetização“, o Interact Club de Rio Pardo Tranqueira 
Invicta realizou uma campanha interna, contando com o apoio do 
Rotary padrinho, arrecadando materiais escolares para atender 
às necessidades da escola, em relação às crianças que não tem 
condições de comprar o próprio material. O material foi entregue 
à EMEI Rosário.

A foto documenta o dia da entrega, em que a Presidente Bru-
na Limberger, com a rotariana Maria Beatriz Moraes, entregam o 
material à Diretora da EMEI.

Interact prestigiando a visita 
do Governador

No dia 14 de setembro, o Governador Tabajara Ramalho vi-
sitou o Rotary Club de Rio Pardo Tranqueira Invicta. O Interact 
Club participou da reunião festiva, prestigiando a presença do 
Governador e de sua esposa.

Homenagem à Pátria
No mês de setembro costuma-se homenagear a Pátria. A fa-

mília rotária Tranqueira Invicta costuma participar dessas home-
nagens, seguindo os valores rotários de cidadania e patriotismo. 
Neste ano, a participação foi apenas na Guarda do Fogo Simbóli-
co, no Largo da Prefeitura Municipal de Rio Pardo. 

No mês de setembro foram realizadas 
as seguintes atividades:

- Participação nos festejos da Semana Farroupilha, à convite 
do patrão do CTG Carreteiros da Saudade. No dia 14, assistiram o 
filme “Netto perde a sua alma”, na sede do CTG, sendo o evento 
chamado de Cineract, onde os interactianos poderiam também 
convidar amigos.

- Para lembrar a importância do setembro amarelo, foram 
compartilhados dois cards nas redes sociais do Interact, chaman-
do a atenção e colaborando com a campanha de prevenção ao 
suicídio.

- Ainda sobre o setembro amarelo, foi realizada uma roda 
de conversa com uma psicóloga do município. E ainda tiveram o 
lançamento de um projeto com o grupo M.A.S. (Movimento Anti 
Suicídio) para formar agentes de prevenção ao suicídio.

Interact, Rotaract e Rotarianos participando da atividade cívica

Interact Club de 
Rio Pardo Tranqueira Invicta

Interact Club de 
Rio Pardo Tranqueira Invicta

Interact Club de 
Rio Pardo Tranqueira Invicta Interact Club de 

Pantano Grande
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Biblioteca Ardilo Atelier Grüner
Acreditamos que a revitalização será de extrema importância 

para a comunidade pois essa permitirá que as crianças da região 
entrem em contato com a literatura e a cultura desde cedo, uma 
vez que as escolas públicas do país muitas vezes não possuem 
a infraestrutura necessária para suprir esse processo de contato 
dos pequenos com o conhecimento proporcionado pelos livros. 
Vale lembrar que muitas crianças de projetos sociais e da COPA-
ME são atendidas pela Escola Bom Jesus. A importância de todo 
o programa é de justamente diminuir a distância entre as crianças 
e o ensino. O clube já vem trabalhando com leitura de livros para 
as crianças e pretende aumentar seu contato com a escola. 

Layout digital de como a biblioteca ficará

Outra imagem digital de como ficará a biblioteca

Associados fazendo leitura para as crianças da escola na atual 
biblioteca (antes da reforma)

Seminário 
Distrital do Rotaract

No dia 25 de setembro, a Comissão Distrital da Juventu-
de, através da subcomissão destinada ao Rotaract, realizou o 
Seminário Distrital de Rotaract. O evento reuniu dezenas de 
rotaractianos, interactianos e rotarianos do distrito 4680, além 
de outros distritos durante a manhã e foram tratados diversos 
assuntos importantes ao Rotaract.

Entre os assuntos abordados estão o Elevate, o papel do Ro-
tary neste processo, a função do conselheiro de clube, a dupla 
associação com um novo olhar aos associados, Rotary e Rota-
ract trabalhando em conjunto e ainda, resolução de conflitos.

O evento contou com a presença de Patrícia Kuhn, do Co-
mitê Internacional de Rotaract na gestão 2020-21, Governador 
Paulo Eduardo de Barros da Fonseca, do distrito 4563, Cleber 
Hilgert, Chairman de Rotaract do distrito 4630, Lara Freitas, 
do distrito 4521, Regina Daminato, governadora 2017-18 do 
distrito 4521 e Eliana Melo Machado Moraes, presidente da 
comissão distrital da juventude do distrito 4770.

O seminário está gravado e disponível em https://www.
youtube.com/watch?v=dsloJ5ftOTM

Interact Club de 
Santa Cruz do Sul
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Café e Pão
A cidade de Pelotas, segundo uma pesquisa feita pelo Diário 

Popular de Pelotas, em 2018, teve um crescimento de aproxima-
damente 188% na população de rua, passando de 150 para 432 
cidadãos sem teto na cidade.

Com a chegada da pandemia, em 2020, esse número au-
mentou ainda mais, deixando as praças da cidade repletas de 
barracas e colchões utilizados por pessoas sem assistência. Pela 
falta de atendimento nos finais de semana, buscou-se contribuir 
e ajudar a atender a necessidade da população mais invisível 
em um de seus maiores enfrentamentos, a fome. Diante disso, 
o Rotaract Club de Pelotas Norte desenvolveu o projeto “Café&-
Pão”. Objetivando confeccionar e distribuir alimentos e kits de 
prevenção contra a COVID-19 para pessoas em situação de rua 
da cidade de Pelotas, o Rotaract Club de Pelotas Norte contou 
com a participação da comunidade que contribuiu com doações 
de material de higiene, alimentos, roupas e até mesmo doações 
em dinheiro. A cada 15 dias, o clube vai até a Praça Coronel Pe-
dro Osório, localizada no centro da cidade de Pelotas, para fazer 
doação de um café da manhã bem reforçado para as pessoas 
que mais precisam. Além do café da manhã, também doamos 
roupas e kits, de higiene e prevenção ao COVID-19 (com máscara, 
sabonete e álcool gel), que são provenientes de outro projeto do 
clube, o Saúde em Foco.

No final do mês de maio, o Rotaract Club de Pelotas Norte 
foi contemplado com R$ 625,00 do Concurso de Projetos Subsi-
diados do Distrito 4680, valor que foi usado para a compra de 
meias, cobertores, canecas (para distribuir o café e minimizar o 
uso de copos descartáveis) e adesivos (para identificar as cane-
cas). Estes itens puderam auxiliar a população de rua em outro 
grande enfrentamento durante o inverno rigoroso do Rio Grande 
do Sul, o frio. O projeto teve início em abril de 2021, ainda na 
gestão 2020-2021 e segue sendo realizado até o momento.

Para realizar doações e contribuir com este projeto podendo 
ajudar a comunidade em situação de rua, temos um PIX Solidário, 
que é: 53-99141-0771 (celular).

Valorize a Vida!
O mês de Setembro é marcado pela valorização a vida e sinal 

de alerta para quem precisa de ajuda.
No dia 11/09/2021, o Rotaract Club General Câmara realizou 

(tirar vírgula) um pedágio invertido com o objetivo de conscienti-
zação a prevenção do suicídio.

Foram entregues kits personalizados pelos membros, conten-
do um informativo aos sinais de alerta ao combate do suicídio, 
um marcador de página e uma bala personalizada.

O conhecimento sobre como ajudar, a quem recorrer e como 
desenvolver empatia são necessários para as pessoas que dese-
jam apoiar a quem mostra sinais de desistência a viver. Sabendo 
como proceder, todos podem colaborar.

Palavras de compreensão, tanto para quem vive o problema 
com a vítima, quanto para os familiares podem gerar uma mu-
dança favorável.

Rotaract Club de 
General Câmara

Rotaract Club de 
Pelotas Norte
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Amor não machuca!
No mês de Agosto, o Ro-

taract Club General Câmara 
realizou uma caminhada 
informativa pelas ruas do 
município, trazendo a im-
portância do esclarecimento 
sobre os tipos de violência 
contra a mulher.

Com o objetivo de levar 
algumas informações à co-
munidade, a campanha do 
Agosto Lilás também incen-
tiva a interrupção deste so-
frimento, a denúncia de di-
versas formas de violência e 
prevenção deste risco.

O Rotary Kids Canguçu está se reorganizando, admitindo novos associados, e 
elaborando um projeto para o Dia da Criança

Os kidianos seguem com os projetos permanentes 
de coleta de tampinhas e lacres

Rotary Kids Canguçu

Rotaract Club de 
General Câmara
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Rotary Kids de Piratini
É com muito orgulho que neste mês de setembro 

comemoramos os Festejos Farroupilhas.

Rotakids Venâncio Aires Chimarrão

Dia 04 de setembro, foi feito o repasse de 19 quilos de tampinhas 
plásticas para o hospital São Sebastião Mártir. É com a consciência de 
ajudar financeiramente a instituição e ao mesmo tempo tirar do meio 
ambiente o plástico que levaria mais de 100 anos para se decompor

Dia 04 de setembro, 
entregamos para 
a senhora Elaine 
Eissler, representante 
do hospital São 
Sebastião Mártir, 
100 mensagens para 
serem entregas aos 
pacientes, feitas com 
muito carinho pelos 
nossos kidianos

Dia 11 de setembro foi Dia de Sábado Solidário. Estamos unidos nesta 
causa. Representado pelas Kidianas Ana Júlia e Sofia
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No dia 29 de agosto, a reunião do Rotary Kids de Vera Cruz foi festiva em comemoração do aniversário do Club. A família Rotária fez uma surpresa
entrando na reunião para comemorar

Admissão de novos associados ao Rotakids Rio Pardo Tranqueira Invicta. Foram admitidos 4 novos Kidianos. O evento ocorreu durante a reunião 
festiva do Rotary Club de Rio Pardo Tranqueira Invicta, na noite de ontem (14/09) com a visita oficial do Governador Tabajara, sua esposa Elaine e 
o Governador Assistente Fayad. Uma noite memorável. No próximo dia 23/09 vamos admitir mais 3 novos Kidianos

Rotary Kids de Vera Cruz

Rotakids Rio Pardo Tranqueira Invicta

rotary4680
www.rotary4680.com.br
informativo4680@gmail.com
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O Guia distrital 2020/2021, do 
Governador Tabajara Ramalho de 
Andrade, já está sendo distribuído aos 
Clubes e também está disponível no 
Site: www.rotary4680.com.br, a 
versão online.
No Guia você encontra todas as 
informações referentes aos Clubes 
de Rotary, Rotary Kids, Casa da 
Amizade, Rotaract e Interact, bem 
como também do Colégio de 
Governadores, Equipe Distrital, 
Administração de RI, Metas 
Distritais, Documentos, entre 
outros.
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Visita do Governador Tabajara ao Rotary Club Santa Cruz do Sul Avenida

Visita Oficial do Governador Tabajara Ramalho de Andrade ao Rotary 
Club Tranqueira Invicta Rio Pardo

Visita oficial ao Rotary Club SCSul Oeste

No dia 28 de setembro, a prefeita Helena Hermany recebeu o 
governador Tabajara Ramalho de Andrade, juntamente com os clubes 
de Rotary de Santa Cruz do Sul

Agenda do
Governador
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A chegada do Rotary ao Rio Grande do Sul ocorreu em 
1928, com a fundação do Rotary Cub de Porto Ale-

gre, em 9 de novembro daquele ano, sendo o primeiro 
clube fundado no Sul do País. Logo a seguir, nasciam os 
clubes de Pelotas, em 24 de novembro de 1928, e de 
Rio Grande, em 1º de dezembro. Na época, a numera-
ção do distrito ao qual pertenciam os clubes brasileiros, 
uruguaios e argentinos era 63.

O distrito 4680
O distrito 4680 recebeu esta numeração no ano de 

1991, tendo como seu território geográfico a porção 
Leste-Sul do Rio Grande do Sul. Mas sua história teve 
início em 1928, no então distrito 63. Em 1º de 
julho de 1929 houve a primeira mu-
dança, com a criação do Distri-
to 72, abrangendo ape-
nas clubes brasileiros. 
A alteração seguin-
te aconteceu 
no ano de 
1 9 3 8 . 

ORIGEM DO ROTARY
DISTRITO 4680
O movimento no 
Rio Grandedo Sul

A partir daí, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do 
Sul integraram o distrito 29. Com um novo redistrita-
mento, em 1949, a região passou a ser conhecida 
como Distrito 124, numeração exclusiva para o RS. 
Na década de 1950, o Estado passou a ser fracionado. 
No final de junho de 1957 surgiu uma nova identidade: 
Distrito 467.

No ano seguinte, quando os clubes ultrapassaram a 
meia centena no RS, passou a ser denominado 468. A 
mudança mais recente aconteceu na década de 1990, 
permanecendo, até os dias atuais, como distrito 4680. 
A região é formada por 51 clubes e cerca de 1100 rota-
rianos. Ao todo, 22 cidades desta área possuem um Ro-

tary Club. Em todo Estado do Rio Grande do Sul, 
existem cinco distritos (4660, 4670, 

4680, 4700 e 4780).
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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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Calendário rotário

Porto Alegre Rodoviária

Barra do
Ribeiro

TapesButiá
Satélite Butiá Arroio dos Ratos

São
JerônimoPantano

Grande

Rio Pardo
Rio Pardo Tranqueira Invicta
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Rio Grande

Santa Cruz do Sul

Vera Cruz

Satélite Santa Cruz do Sul Cidade Alta
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Santa Cruz do Sul Cidade Alta Monte Alverne

Santa Cruz do Sul Oeste
Satélite Santa Cruz do Sul Oeste - Girassol

Santa Cruz do Sul Tipuanas

Santa C. do Sul
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Porto Alegre

Porto Alegre Arena
Porto Alegre Beira-Rio

Porto Alegre Bom Fim

Guaíba Porto Alegre Cidade Baixa

Porto Alegre Floresta

Porto Alegre Glória Teresópolis

Porto Alegre Independência

Rio Grande Litoral

Rio Grande Cassino

Porto Alegre Partenon

Porto Alegre Sul

Guaíba
Farrapos

General
Câmara

TaquariVenâncio Aires Chimarrão

Venâncio Aires
Satélite Venâncio Aires - Novas Gerações

Eldorado
do Sul

Candelária

Canguçú
Piratini

Pedro Osório

Santa Vitoria do Palmar

Pelotas

Pelotas
Centenário

Pelotas
Norte

Pelotas Suleste

Pelotas
Oeste

Pelotas
Integração

Pelotas
Princesa

do Sul

Chuí Portal do Brasil

Camaquã Norte

Encruzilhada do Sul

Camaquã
São Lourenço do Sul

Distrito 4680
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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
Ticiano Marins 
RC de Butiá  
contato@rotarydebutia.com.br  
Cel.: (51) 9.9665.6727

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 das Cerejeiras, 16 
Linha Sta Cruz 
Fone: (51) 9 9342-2021
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 8116-1794
sidnei@gastrel.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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