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EDITORIAL

M

ais um Informativo do Rotary, distrito 4680, está disponível
para conhecimento das últimas realizações e campanhas
promovidas pela organização em âmbito local, nacional e
mundial. As inúmeras ações destacadas nos informativos demonstram que os rotarianos do nosso distrito atuam incansavelmente em benefício do próximo. O tema deste mês é a “Prevenção e
tratamento de doenças”. Mundo afora, o Rotary lidera inúmeras
iniciativas voltadas para a prevenção de doenças e a promoção
da saúde. Certamente, as demandas que dizem respeito ao tema
do mês deverão fazer partes das atividades desenvolvidas pelos
nossos companheiros.
Também chamamos a atenção para o Programa Empresa Cidadã da Associação Brasileira da The Rotary Foundation. A empresa
parceira do programa contribui com as comunidades por meio de
projetos sociais e sustentáveis. O valor doado pela empresa para
a associação é gerenciado pela Fundação Rotária, que transforma
esta contribuição em projetos humanitários. Uma oportunidade
para o meio empresarial mostrar que o seu negócio está alicerçado
em práticas sociais e ambientais. Para se manter sólido e lucrativo,
o negócio precisa estar de acordo com questões envolvidas pela
sustentabilidade.

O Rotary Clube Santa Cruz do Sul também está em evidencia
nesta edição do Informativo. Por um motivo muito justo e comemorativo. Neste ano, o clube completa 80 anos. A sua história é
marcada por muitas realizações. Impossível mencionar todas, no
entanto, algumas ações citadas já dão a dimensão da sua importância, inclusive na fundação de outros clubes em Santa Cruz do
Sul e em outros municípios. Gratidão a todos que fizeram e ainda
fazem parte desta trajetória de bons serviços prestados em tantas
comunidades. E assim seguimos e nos aproximamos do Natal e do
Ano Novo.
Desejamos felicidades e muitas realizações para 2022!
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Mensagem do

Presidente

SHEKHAR MEHTA

Presidente do Rotary International, 2021-22

BOA SAÚDE E
BEM-ESTAR SÃO
DIREITOS HUMANOS
SAUDAÇÕES,
MEUS CAROS AGENTES DE TRANSFORMAÇÃO,

A

saúde pública está na
mente de todos devido
à pandemia que ainda
nos ameaça. De certa forma,
a Covid-19 nos tornou muito
mais conscientes dos papéis
e responsabilidades dos
profissionais da área médica
do que éramos antes de ter
que usar máscaras e manter
distanciamento social. Além
disso, enquanto passamos por
esta crise sanitária, também
aprendemos sobre o papel
que podemos desempenhar na
manutenção do bem-estar dos
outros.
No Rotary, dezembro é o
Mês da Prevenção e Tratamento
de Doenças. A pandemia,
infelizmente, mostrou à
maioria das pessoas o custo
que as enfermidades impõem
às nossas comunidades.
Entretanto, o combate a
doenças é algo ao qual
rotarianos do mundo todo vêm
se dedicando há décadas. Na
verdade, essa é uma das sete
áreas de enfoque do Rotary.
Como rotarianos,
acreditamos que a boa saúde
e o bem-estar são direitos
humanos — embora 400
milhões de pessoas em todo o

mundo não tenham acesso a
serviços essenciais de saúde.
O trabalho que realizamos
abrindo clínicas, hospitais
oftalmológicos e bancos de
sangue, bem como fornecendo
infraestrutura para instalações
médicas em comunidades
carentes, tudo retorna à
crença central de que acesso,
prevenção e educação são
as chaves para deter surtos
mortais que prejudicam os mais
vulneráveis.
Minha incursão no trabalho
com saúde começou no
meu Rotary Club, o CalcutáMahanagar. Lá, entre outras
coisas, participei da criação
do programa Saving Little
Hearts, que, ao longo dos
anos, proporcionou mais de
2.500 cirurgias cardíacas
gratuitas para crianças da
Índia, Paquistão, Bangladesh,
Nepal e África. Antes de
se tornar internacional, o
programa começou localmente
com o objetivo de realizar
apenas seis cirurgias em nossa
comunidade. Agora, a meta
é proporcionar outras 20 mil
cirurgias nos próximos cinco
anos.
O mundo confia no Rotary

para enfrentar desafios como
esses e servir de exemplo para
os outros. Durante a última
década, profissionais médicos
e funcionários governamentais
forneceram serviços de saúde
gratuitos a 2,5 milhões de
pessoas em 10 países durante
os Dias de Saúde da Família,
que são organizados por
rotarianos em todo o mundo.
Na Índia, clínicas móveis
de saúde similares também
ofereceram milhares de
cirurgias para os necessitados.
As missões médicas da Índia
à África, todos os anos, são
um exemplo excelente de
serviço prático na prevenção
e tratamento de doenças. Os
rotarianos também podem
se envolver em nível local:
clubes nos Estados Unidos e no
México, por exemplo, financiam
uma clínica de saúde gratuita
em Guerrero, uma pequena
cidade mexicana.
E, claro, nosso esforço para
erradicar a pólio é, sem dúvida,
a experiência mais significativa
no sistema de saúde da
sociedade civil.
Este mês, pense em como
seu clube pode se concentrar
na prevenção e no combate a
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doenças. Este é o momento de
adotar uma abordagem maior,
melhor e mais ousada por meio
de projetos de clube e distrito
que possam impactar mais
pessoas. Reavalie onde você
está com seus objetivos. Crie
estratégias que sustentem as
mudanças ao longo de anos,
não de meses.
Todos merecem uma vida
longa e saudável. Quando
você se dedica a Servir para
Transformar Vidas, suas ações
hoje podem ajudar a estender a
vida de outras pessoas.

O esforço do
Rotary para
erradicar a pólio é
a experiência mais
significativa no
sistema de saúde
da sociedade civil

Mensagem do

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

NOSSO COMPROMISSO
COM A PREVENÇÃO
E O TRATAMENTO
DE DOENÇAS

E

m seu calendário anual,
o Rotary designou o mês
de dezembro como o da
Prevenção e Tratamento de
Doenças. Aspecto que constitui
uma das áreas de enfoque tanto
para o Rotary como para a
Fundação Rotária.
Historicamente, o Rotary
teve e tem um compromisso
importante com a saúde pública,
o que se tornou evidente com
o extraordinário programa de
erradicação da pólio, que nos
colocou como líderes de uma luta
que beneficiou mais de 2,5 bilhões
de crianças em todo o mundo.
Na hora atual, frente à

pandemia que afeta a humanidade,
o Rotary, com autoridade, faz sentir
sua voz e aposta mais uma vez na
vacinação como parte da solução
para a crise sanitária que aflige o
planeta. E colocou sua experiência
à disposição para colaborar
com a resolução dessa situação,
que gerou a lamentável perda
de milhões de seres humanos
e paralisou a vida em diversos
âmbitos do trabalho cotidiano.
Com nossas ações, nós,
rotarianos e rotaractianos do
mundo, temos validado com
vantagem, nestes tempos de
pandemia, que o Rotary é a
primeira organização de ajuda
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humanitária do planeta e que
o nosso compromisso com
a prevenção e o tratamento
de doenças é parte do nosso
excepcional legado.

Nestes tempos de
pandemia, o Rotary
faz sentir sua voz e
aposta mais uma vez
na vacinação

Mensagem do

Governador

Tabajara Ramalho de Andrade
Governador 2021-22 - Distrito 4680

C

omeço parabenizando o
Rotary Club Santa Cruz
do Sul pelos 80 anos
completados no dia 7 de fevereiro deste ano. Tenho orgulho
de fazer parte deste que foi o
primeiro clube de serviços do
município. Ao longo dessa trajetória, o Rotary Santa Cruz do
Sul realizou incontáveis ações e
projetos para melhorar as condições de vida de muita gente
e de comunidades. Algumas
dessas atividades podem ser
conhecidas nos textos das páginas 8 e 9 deste Informativo.
Tenho certeza que os companheiros do clube vão continuar
empenhados e atuando nas
causas que transformam vidas.

Lembro a todos que o tema
deste mês de dezembro é “Prevenção e tratamento de doenças”. Sabemos que muitos não
possuem condições financeiras
para acessarem tratamentos
especializados de doenças.
Infelizmente, muitas doenças
ainda estão presentes, provocando dor e sofrimento, além
de mortes. Também muitos
não sabem como prevenir determinadas doenças, tornando
a disseminação de conhecimento uma alternativa importante no controle e combate de
doenças. Neste sentido, vamos
continuar estimulado e buscando novos associados para
ampliar cada vez mais o nosso

trabalho de “Servir para transformar vidas”.
Sou imensamente grato
pela parceria de todos na orga-

nização. Espero que estejamos
sempre juntos, unidos e fortes!
A todos, um feliz e próspero 2022 !

Metas Distritais para o
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.

Ano Rotário 2021/2022

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.

5

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.

Mês da Prevenção e Tratamento de Doenças

N

ossa saúde é essencial.
No entanto, 400
milhões de pessoas no
mundo não conseguem
pagar por assistência
médica ou não têm
acesso a tais cuidados.
Acreditamos que saúde é
um direito de todos.
Doenças resultam em
miséria e sofrimento para
milhões de pessoas no
mundo inteiro. É por isso
que combatê-las é tão
importante para o Rotary.
Nós lideramos iniciativas
grandes e pequenas nessa
área. Criamos clínicas
itinerantes, centros
de doação de sangue
e treinamentos para
comunidades carentes
afetadas por surtos e sem
acesso a atendimento
médico. Com a
infraestrutura que criamos,
o trabalho conjunto de
médicos, pacientes e
governos fica muito mais
fácil.

Lutamos contra
malária, HIV/Aids, Mal
de Alzheimer, esclerose
múltipla, diabetes, pólio
e muitas outras doenças.
Como a prevenção é
igualmente importante ao
tratamento, nós também
disseminamos informações
sobre saúde e destacamos
a importância de exames
auditivos, oftalmológicos
e odontológicos
periodicamente.

internacionais.
O Rotary possibilita
coisas incríveis:
Fornecimento de água
limpa: trabalhamos com
nossos parceiros para
fornecer água limpa a
80% da população de
Gana com o objetivo de
combater o verme da
Guiné.

COMO O ROTARY FAZ
ACONTECER
Nós educamos e
equipamos comunidades
para cessar a transmissão
de doenças, realizando
centenas de projetos em
todo o mundo.

Redução da transmissão
do HIV
Na Libéria, estamos
possibilitando que
gestantes façam o exame
de HIV logo no início da
gravidez. Ao longo de dois
anos, conseguimos reduzir
a transmissão do vírus de
mães para filhos em 95%.

NOSSO IMPACTO
Para transformar o
mundo, a Fundação
Rotária outorga
subsídios para projetos e
atividades comunitárias e

Erradicação da pólio:
Os rotarianos
desempenham um
importante papel no
combate à poliomielite.
Com esse trabalho,
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conseguimos não apenas
erradicar a doença em
122 países, mas também
criar um sistema que é
usado em muitas outras
intervenções, como o
combate ao ebola.

$65

milhões foram
outorgados em
subsídios pelo
Rotary para
combater doenças

99%

redução dos casos
de pólio desde que o
nosso programa foi
criado, em 1985

WPD: o Brasil é hexacampeão

O

Brasil liderou o número de registros de
eventos pelo sexto ano seguido para o
Dia Mundial de Combate à Pólio (WPD, na
sigla em inglês).
No Brasil, 926 clubes registraram seu
apoio ao combate à poliomielite, incluindo
clubes de Rotary, Rotaract, Interact e
Satélites. O México, segundo lugar no
ranking, teve a participação de 424 clubes,
seguido pela Itália, com 339 clubes.
Considerando apenas os Rotary Clubs
do Brasil, 865 clubes fizeram seu registro,
somando 35.98% de clubes participantes.

O total arrecadado pelos associados
brasileiros na campanha do WPD este
ano foi de US$ 147.329,80 (FDUC mais
contribuições em dinheiro).
As equipes do Rotary International e do
escritório do Rotary International no Brasil
parabenizam os associados brasileiros
por mais essa conquista! Elas também
agradecem a todos os associados que se
empenham em trabalhar pela erradicação da
poliomielite no mundo com suas doações e
campanhas de divulgação do tema.
Fonte: Site Informativo RI Brazil Office
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Clubes em

O

Ação

80 anos

dia 7 de fevereiro de 2021 marca
os 80 anos do Rotary Club Santa
Cruz do Sul, Distrito 4680.
A partir de sua fundação, como
primeiro Rotary Club no Vale do Rio
Pardo, novos tempos acontecem
nesta região, com ênfase no ideal de
servir.
O Rotary Club Santa Cruz do Sul
foi o pioneiro na região, apadrinhado pelo Rotary Club de Cachoeira do
Sul, tendo 17 associados fundadores, que elegeram como seu primeiro presidente o companheiro Jorge
Hoelzel.
Desde a entrada do movimento rotariano na região, muitas valiosas ações foram e vêm sendo
desenvolvidas, nas mais diversas
áreas, contribuindo decisivamente
para o desenvolvimento das pessoas e das comunidades, em níveis
locais e globais.
Sua participação tem sido significativa, através de proposições para
a comunidade, bem como ações
concretas realizadas pelo próprio
clube, podendo-se mencionar a cancha multiesportes em concreto para
a APAE, cancha esportiva em asfalto
para a escola Bruno Agnes, propostas, reivindicações e campanhas para
melhorias a operários, Escola Senai,
Correios, aeroporto, calçamento,
trânsito, fossas sépticas, doação de
sangue, ambulâncias, indústria de
laticínios, biblioteca da UNISC, 1a.
Festa Nacional do Fumo (FENAF),
telefones automáticos, monumento
aos imigrantes, Sociedade de Amparo aos Necessitados (ASAN).
O octagenário Rotary Club Santa Cruz do Sul, além de apadrinhar
novos clubes, mais recentemente
fundou seu satélite em Sinimbu. A
expansão continuou, sendo o Rotary
Club Santa Cruz do Sul padrinho dos
Rotary Clubs de Santa Cruz do Sul
Oeste, Candelária, Encruzilhada do
Sul, Lajeado, Venâncio Aires, Vera
Cruz, Interact Club Santa Cruz do Sul,
Rotaract Club Santa Cruz do Sul e o
seu satélite Rotary Club Sinimbu.
Muitas parcerias têm sido realizadas, para o êxito de suas ações so-

ciais, diversas delas via a Fundação
Rotária, a partir de 1997.
O Rotary surgiu no mundo para
profissionais de áreas diferentes se
reunirem, e trocarem experiências.
Mas em seguida foi sentida a necessidade de fazerem algo mais, para
que não fosse terminar como acontece com muitas entidades e organizações. Criou-se um algo mais, o
servir. Servir às suas comunidades,
trazendo melhorias, amenizando dificuldades, buscando soluções imediatas e para o futuro, chegando ao
seu grande projeto mundial, que é a
erradicação da pólio, muito próximo
de ser atingido. Não houvesse esse
desafio sido aceito, e agarrado com
todas as forças e determinação, hoje
teríamos 19 milhões de pessoas no
planeta, paralisadas pelo poliovírus.
Seguramente 650 mil casos de paralisia infantil ou poliomielite são evitados, anualmente, graças à vacinação, injetável e via gotinhas. Todos
os rotarianos do mundo colaboram,
motivando a vacinação de todas as
crianças com menos de cinco anos de
idade, e/ou com recursos para o fundo pólio plus, da Fundação Rotária,
que ajuda no que é mais necessário
para que esta erradicação aconteça
o mais rápido possível. No último
ano tivemos 140 casos de pólio, 56
no Afeganistão e 84 no Paquistão.
Mas todas as crianças precisam ser
vacinadas, até 3 anos depois de não
terem havido mais casos no mundo.
O Rotary Club Santa Cruz do Sul
é muito ativo, em todas as áreas de
serviços à comunidade, realizando
anualmente o seu Baile da Comenda Rotária, no ano passado realizado virtualmente, captando recursos
para realizar projetos, muitos deles
com parceria da Fundação Rotária,
como os subsídios distritais, em que
recebe US$500 do Fundo Distrital
e complementa com pelo menos o
mesmo valor, e resolve pequenas
necessidades locais. Assim sendo
foram beneficiados a APAE, com materiais para a sala de recursos, para
avaliação inicial dos alunos; a EMEF
Harmonia, com materiais para a sala

Presidente Paulo Adalberto Tavares e esposa e companheira
rotariana Marlene Lopest
de recursos especiais, para auxiliar
na aprendizagem de alunos com
necessidades especiais; e COPAME,
com lavadora e secadora para a casa
dos meninos, equipamentos para a
cozinha e uma impressora mais potente, para os estudos das crianças
durante a pandemia e outras atividades. Estes são projetos rápidos, que
não requerem parceria de distritos e
Rotary Clubs do exterior.
Projetos Internacionais,
de Subsídios Equivalentes
O PRIMEIRO PROJETO FOI
Projeto de subsídios equivalentes
tendo como parceiros o Rotary Club
Santa Cruz do Sul, o Rotary Club North Baldwyn (da Austrália) e a Fundação Rotária, no valor de US$15,000,
no ano rotário 1996/1997.
• Beneficiário: Hospital Ana
Nery
• Projeto: Aquisição de uma
cama e um foco para o bloco cirúrgico.
O SONHO DA CTI CORONÁRIA
Projeto de subsídios equivalentes tendo como parceiros o Rotary
Club Santa Cruz do Sul, o Rotary
Club Don Torcuato (da Argentina)
e a Fundação Rotária, no valor de
US$12,000, realizado no ano 2000.
• Beneficiário: Hospital Ana
Nery
• Projeto: para a CTI Coronária sendo implantada no hospital.
Todas as sete camas da CTI e duas
macas para movimentação dos pacientes dentro da área da CTI.
Prevenção da Cegueira
PROCEDIMENTOS
• Aprovação de US$5,000, diretamente da Fundação Rotária.
• O valor foi utilizado para os
custos com a sala do Hospital Ana
Nery, para a realização de 15 cirur-
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gias de catarata.
• A equipe de assistência social
do HAN fez o levantamento, apontando os mais carentes e que teriam
maior retorno com a cirurgia.
• Importante atuação da Dra.
Margareth Pelegrini (IM), que realizou exames pré e pós cirúrgicos
gratuitamente, bem como as 15
cirurgias, e também conseguiu as
lentes gratuitamente. Uma parceira
exemplar.
EQUIPAMENTOS
• O segundo projeto de prevenção da cegueira corresponde a
US$15,000, com os quais o Hospital
Ana Nery pode adquirir um bisturi
lazer oftalmológico austríaco, marca Zeiss,m modelo OPTI 1 FT – Zep
11.2.
• Este equipamento é usado até
hoje, para cirurgias oftalmológicas.
CTI NEONATAL - VIDAS DE BEBÊS
PREMATUROS E NEONATOS
• Projeto de subsídios equivalentes tendo como parceiros o Rotary
Club Santa Cruz do Sul, o Rotary Club
Kowloon Golden Mile (de Hong Kong-China) e a Fundação Rotária, no
valor de US$15,673.08, com o qual
foi adqurido o quinto respirador da
CTI Neonatal do Hospital Santa Cruz,
que salva 80 vidas/ano, num total
estimado de 1040 até agora.
PARA UM ENVELHECIMENTO
DIGNO
• Há muito tempo a AATI – Associação de Amparo à Terceira Idade
havia pedido ajuda para a obra do
Residencial Bem Viver, mas não era
possível realizar projeto para construção. Assim sendo em 2007 o Rotary Club Santa Cruz do Sul destinou
R$20.000 para o revestimento da cozinha e parte hidráulica da mesma e
no ano seguinte foi realizado projeto
continua na próxima página...

Clubes em
para equipar a cozinha, o escritório e
o refeitório.
• Em 2008 foi aprovado projeto
de subsídios equivalentes para equipar a cozinha e o refeitório da AATI,
tendo como parceiros o Rotary Club
Santa Cruz do Sul, o Rotary Club de
Ragusa (da Itália) e a Fundação Rotária, num total de US$24,900.
PREVENÇÃO DO CÂNCER DE
MAMA E CERVICAL
• Projeto de subsídios equivalentes, em favor da Liga Feminina de
Combate ao Câncer de Santa Cruz do
Sul, tendo como parceiros o Rotary
Club Santa Cruz do Sul e o Rotary
Club Linz Leonding, da Áustria, no
valor de R$39.599,25, para custear
mamografias para mulheres previamente selecionadas, em trabalho de
instrução para a prevenção, na cidade e no interior, em Monte Alverne,
onde o Hospital Monte Alverne foi
beneficiado com um Gerador, fruto
da renda do Baile da Comenda.
VEÍCULO PARA A COPAME
• Projeto de subsídios equivalentes, tendo como parceiros o Rotary Club Santa Cruz do Sul, o Distrito
4680, o Rotary Club Hattem Heerde
(da Holanda) e o Distrito 1560 (da
Holanda), no valor de US$27,000,
para a aquisição de um Fiat Strada,
para o transporte das crianças, de
pessoal e serviços.
PARCERIA NA ÍNDIA, PELA
EDUCAÇÃO
No ano 2013/2014 foi aprovado o primeiro projeto internacional,
com o Rotary Club Santa Cruz do Sul
como parceiro, ainda um projeto de
subsídios equivalentes, vindo a beneficiar escolar rural da Índia, em
Maddur, com US$15,000 para 380
classes escolares.
A entrega oficial das classes
aconteceu em 15 de agosto de 2014.
Foram parceiros o Rotary Club Santa
Cruz do Sul, o Rotary Club Maddur e
a Fundação Rotária.
Até então as crianças sentavam
no chão, no inverno e no verão, com
chuva ou sol.
SUBSÍDIO GLOBAL SALVANDO
VIDAS
Tendo sido oportunizado realizar
projetos para ajudar a combater a
pandemia, o Rotary Club Santa Cruz

Ação
do Sul e parceiros locais e internacionais, de todos os continentes,
realizaram projeto especial, para
aquisição de EPIs, para o Hospital
Santa Cruz, sendo aplicado em luvas, para proteger o pessoal exposto
ao Covid, para que os trabalhadores
da saúde estivessem usando equipamento adequado e suficiente para a
sua proteção e de todos os envolvidos no meio hospitalar, no valor de
R$170.342,70.
PROJETO PARA O VEÍCULOS DOS
ANJOS EM AÇÃO
Na virada do século foi realizada campanha junto à comunidade,
e arrecadados fundos para a aquisição da ambulância para os Anjos
em Ação, por muitos anos usada em
Santa Cruz do Sul e agora em utilização em Vera Cruz. Este veículos, com
os seus equipamentos, teve o custo
de US$32,000.
PELA EDUCAÇÃO
Além disto o Rotary Club Santa
Cruz do Sul presta ajuda a escolas,
em especial a EMEI Vovô Albino e
a EMEF São Canísio, tendo também
doado televisores para a Prefeitura
Municipal, para televisores para as
EMEIs, aparelhos de ar condicionado para a EMEI Vovô Albino, e ajudado a equipar os laboratórios de
informática das Escolas Boa Esperança e São Canísio, dentre muitas
outras ações.
VEÍCULOS
Foram destinados veículos para
a ASAN e para a Clínica Recomeçar,
para as suas atividades diárias.
SAÚDE INFANTIL
Foram doados inúmeros equipamentos para a CTI Neonatal e para
a Pediatria do Hospital Santa Cruz,
como parte local do projeto Pequenos Guerreiros.
PROJETOS FUTUROS, EM FASE
DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E
CONFIRMAÇÃO DE PARCERIAS
O Rotary Club Santa Cruz do Sul
está trabalhando em dois novos projetos de Subsídio Global, nos quais é
obrigatória a participação financeira
e o envolvimento com Rotary Clubs e
Distritos do exterior, bem como parcerias locais, de clubes e distritos, e
da população.

AMBOS OS PROJETOS SÃO DE
VALOR ELEVADO, TANTO SOCIAL
COMO FINANCEIRO
* O projeto VIDAS PRECIOSAS,
para o Hospital Ana Nery, tem como
foco a área de Oncologia.
O Hospital Ana Nery de Santa
Cruz do Sul é uma entidade filantrópica sem fins lucrativos, que acaba
de completar 65 anos. Com atuação
pautada no propósito de oferecer
saúde com qualidade, está consolidado como referência oncológica
para as regiões do Vale do Rio Pardo,
Centro Serra e parte da região Carbonífera, englobando assim 33 municípios e uma população de mais
de 710 mil pessoas. Através do seu
Centro de Oncologia Integrado (COI),
oferece tratamento integral do câncer. Para se ter uma ideia, somente
na Quimioterapia são atendidos
aproximadamente 1.300 pacientes
por mês, sendo 96,30% pelo SUS.
Manter esta estrutura em funcionamento e proporcionar as melhorias e ampliações necessárias para
bem atender a demanda são desafios constantes, visto que os recursos
públicos repassados à saúde são
cada vez mais escassos.
Através do projeto Vidas Preciosas, busca-se oferecer mais aos colaboradores, pacientes, corpo clínico e
à comunidade atendida pelas ações
de prevenção, diagnóstico, atendimento e tratamento, através dos
seguintes recursos:
* Um consultório dentário, o
qual beneficiará pessoas em tratamento oncológico (sobretudo com
a laserterapia, indicada para quem
desenvolve mucosite oral, atuando
como analgésico, anti-inflamatório e
reparador da lesão da mucosa), bem
como os profissionais médicos, que
poderão contemplar seus pacientes
com cuidado odontológico no próprio Centro de Oncologia Integrado
(COI).
* Um automóvel tipo picape,
que beneficiará colaboradores da
instituição e comunidades da zona
rural e da periferia da zona urbana,
transportando adequadamente materiais e profissionais para ações do
Programa de Prevenção do Câncer
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de Mama e Colo Uterino, que trabalha, junto a um público desassistido,
prevenção, diagnóstico e encaminhamento a tratamento precoce.
* Um insuflador, que beneficiará pacientes, corpo clínico e demais
colaboradores envolvidos nos procedimentos cirúrgicos, por se tratar de
um equipamento que permite a entrada de gás na cavidade abdominal,
utilizado em todas as intervenções
por vídeo nesta região anatômica.
Com mais um insuflador, o tempo
de espera dos pacientes por cirurgias será reduzido e a capacidade de
procedimentos videolaparoscópicos,
minimamente invasivos, aumentada.
* Computadores, que beneficiarão colaboradores do Hospital, corpo
clínico e, consequentemente, os pacientes, pois com mais unidades nos
setores mais colaboradores terão
acesso às máquinas ao mesmo tempo, facilitando procedimentos e agilizando e qualificando o atendimento.
Paralelamente está sendo realizada campanha para arrecadação de
fraldas adulto e material de higiene
para os pacientes carentes, que chegam sozinhos e sem recursos.

INVESTIMENTO DE
APROXIMADAMENTE R$
300.000.00.
Você pode ajudar,
depositando qualquer valor na
conta deste projeto, tendo como
beneficiário o Rotary Club Santa
Cruz do Sul, Vidas Preciosas,
junto ao Banco do Brasil, agência
0180-5, conta de poupança 54550, variação 51.
* O projeto PEQUENOS GUERREIROS tem como foco a saúde infantil,
em especial dos recém-nascidos
O Projeto de Subsídio Global
Pequenos Guerreiros constitui-se de
equipamentos que contribuirão para
o tratamento dos pacientes da CTI
Neonatal e Pediátrica do Hospital
Santa Cruz, que atende a pequenos
pacientes de toda a 32ª Região da
Saúde e por vezes de muito mais
longe.
continua na próxima página...
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...Continuação, 80 anos do Rotary.

O projeto envolve dois ventiladores pulmonares, que promovem a
ventilação mecânica para os pacientes. A maioria dos bebês prematuros
necessitam deste aparelho. Enquanto isto, buscamos um Bilirubinômetro e um Bilitron, utilizados nas
avaliações dos pacientes e no tratamento dos pacientes com icterícia
(vulgo amarelão). Independente dos
pacientes apresentarem essa patologia ou não, todos os recém-nascidos
recebem esse tratamento, de maneira preventiva.
Adicionalmente, o projeto inclui
uma Central de Monitorização, através de monitores, para auxiliar no
monitoramento de todos os sinais vitais dos pacientes, ao mesmo tempo.
As informações são enviadas e processadas no posto de enfermagem,
auxiliando a equipe nas tomadas de
decisões.
Todos estes equipamentos são
necessários dentro de uma unidade
de terapia intensiva. Ajudam a salvar
vidas e garantem que a internação
seja segura, aumentando as perspectivas de sucesso nos tratamentos.
Além disto o projeto teve uma
fase inicial, com equipamentos de
menor custo, que já estão todos em
uso, todos adquiridos através de outros pequenos projetos, bem como
com a doação de roupas para bebê,
e agora a inclusão de material de higiene, toalhas e roupa de cama.
Contamos com todos, para que
estas melhorias sejam possíveis muito em breve, ajudando estes Pequenos Guerreiros e irem logo para casa,
e com saúde.

INVESTIMENTO DE
APROXIMADAMENTE
R$ 500.000.00.
Você pode ajudar,

depositando qualquer valor na
conta deste projeto, tendo como
beneficiário o Rotary Club Santa
Cruz do Sul, Pequenos Guerreiros,
junto ao Banco do Brasil, agência
0180-5, conta de poupança 54550, variação 96.
2ª COMENDA ROTÁRIA VIRTUAL
Para celebrar estes 80 anos de
história e serviços à comunidade,
transformando e salvando vidas,
realizou-se a 2ª Comenda Rotária
Virtual, no dia 22 de novembro de
2021, alusiva ao aniversário do
clube, contando com a presença
de companheiros, ex-companheiros, sócios honorários, apoiadores
e representantes de entidades,
para expressar a gratidão a cada
um que ajudou a tornar sonhos em
realidade. Foi um lindo jantar, no
restaurante do Hotel Águas Claras
Higienópolis, sob a liderança do
presidente Paulo Adalberto Tavares
e esposa e companheira rotariana
Marlene Lopes, com o companheiro
Rafael Fagundes como presidente
da comissão do evento, e com a
presença do governador Tabajara
Ramalho de Andrade e esposa Elaine, companheiro do clube. Nesta
ocasião especial o clube passou a
ter 4 novos companheiros Paul Harris, sendo Marcelo Fröhlich Grüner e
Gustavo Fröhlich Grüner, via ABTRF
- Empresa Cidadã, e Orilete Aparecida Raminelli e Allan Magdalena da
Silva, via contribuições para a Fundação Rotária. Como faz tradicionalmente, o clube arrecadou contribuições espontâneas para o fundo
pólio plus, num total de R$474,00,
suficiente para vacinar 420 crianças.
A renda do evento se transformará
em presentes para a comunidade,
através de projetos.

Carreata contra Pólio,
do Rotary, divulga o
Dia D de Multivacinação
Pelo segundo ano, o Rotary Club de Guaíba realizou a “Carreata contra Pólio” em 16 de outubro para divulgar o Dia D de
Multivacinação que ocorreu durante todo dia em oito postos de
saúde. Quase 20 carros percorreram diversos bairros da cidade
para conscientizar as pessoas a levarem as crianças e adolescentes para tomarem 22 tipos de imunizantes, como sarampo, poliomielite, caxumba e rubéola, e atualizar a caderneta de vacinação.
Eles começaram a carreata no Supermercado Asun, na Florida,
e percorreram os bairros Alegria, Colina, Centro, Loteamento do
Engenho, Santa Rita e Cohab. A ação teve apoio do Rotary Club
Guaíba - Farrapos, Lions e Interact, além da presença do prefeito
Marcelo Maranata. O Zé Gotinha, personagem brasileiro criado
para as campanhas contra a pólio, foi o destaque do percurso
para chamar atenção da população.
“A cada ação realizada tenho visto mais envolvimento dos
rotarianos e sempre contando com a presença de sócios diferentes. Isso mostra que somos um grupo unido que no momento
certo se ajudam e revezam nesta busca incansável em ajudar o
próximo. Tenho certeza que chamamos a atenção da população
para a importância da vacinação”, disse o presidente do Rotary,
Felipe Coimbra.
A erradicação da poliomielite é a principal campanha da organização internacional que conta com mais de 1,3 milhão de
rotarianos em 218 países. Junto com diversos parceiros, já imunizaram mais de 2,5 bilhões de crianças contra a paralisia infantil
em 122 países, representando uma redução de 99,9% no número
de casos mundiais. O objetivo é de não parar a campanha End
Polio Now até que a doença seja erradicada para sempre em todo
o mundo.
O Dia D de Multivacinação ocorreu em todo o Brasil no sábado, foram mais de 45 mil salas de imunização em todo o país
destinadas para atualização da caderneta de vacinação. Segundo
o Ministério da Saúde, a estratégia da campanha incentiva a imunização e evita que os pais retornem mais de uma vez ao posto
para vacinar suas crianças e adolescentes.
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Transformando pessoas
Com esse projeto o Rotary Club de Pelotas Centenário acredita que será possível melhorar a geração de renda familiar, além de
oferecer opções para jovens mulheres iniciarem a busca do próprio
sustento, através da geração de uma renda alternativa. O objetivo é
capacitar jovens mulheres para executar trabalhos em suas residências ou fora delas e auxiliar a formalizar sua profissão, promovendo
um empoderamento de meninas. Está sendo oferecida oficina para
ensinar a atividade de manicure e pedicure, com uma professora
voluntária, e serão fornecidos kits para quem concluir a capacitação
para incentivar a utização do conhecimento adquirido. A capacitação
iniciou em 27 de setembro de 2021 no IMDAZ (Instituto de Menores
Dom Antônio Zatera), em Pelotas, com aulas semanais, por três meses, com 12 alunas.

Quem tem medo do Zé Gotinha?
Zé Gotinha é um personagem brasileiro criado em 1986 pelo
artista plástico Darlan Rosa, a pedido do Ministério da Saúde do Brasil em colaboração com a UNICEF, para as campanhas de vacinação
contra o vírus da poliomielite. Seu nome foi escolhido através de
concurso com alunos de escolas de todo o Brasil.
Ele foi concebido com o objetivo de aproximar o público infantil
do universo das vacinas, frequentemente associado a agulhas, injeções e dor. O imunizante contra a poliomielite foi um dos primeiros
a ser aplicado em gotas — daí o formato de gotinha de sua cabeça.
Inicialmente utilizado em campanhas para a conscientização dos
pais e crianças sobre a importância da vacinação contra a pólio, Zé
Gotinha passou também a ser utilizado para alertar sobre a importância da prevenção de várias outras doenças.
Atualmente, Zé Gotinha é o símbolo do Programa Nacional de
Imunizações (PNI) do Ministério da Saúde e adotou uma cor diferente para cada vacina: branco para a poliomielite, vermelho para o sarampo, azul-marinho para tuberculose, azul-claro para coqueluche,
laranja para difteria e verde para tétano.
O personagem ganhou uma família a fim de promover a vacinação contra a rubéola em adultos e da ‘Influenza’ em idosos. E
em meio à campanha de imunização contra a Covid-19, Zé Gotinha
voltou agora acompanhado de figuras que representam seus pais e
avós, no intuito de ampliar o apelo para vacinação a todos.
Ninguém tem medo do Zé Gotinha. Mas precisamos lembrar do
medo da poliomielite. Isso porque ela continua endêmica em dois
países-Afeganistão e Paquistão. Até que a transmissão do poliovírus
seja interrompida nesses países, todos os outros países permanecem
em risco de importação de poliomielite.
No ano de 1994 o Brasil recebeu o certificado de erradicação da
poliomielite. Mas mesmo que não haja registros dessa doença há
30 anos, o Ministério da Saúde emitiu um alerta em 2018 devido à
baixa cobertura vacinai contra a pólio.
Vale lembrar que em 2014, por ocasião da Copa do Mundo, turistas de muitos países vieram para o Brasil e o vírus da pólio foi
detectado no sistema de esgoto do Aeroporto Internacional de Viracopos, em São Paulo. Os esforços de vacinação regulares empreendidos pelo Brasil evitaram que o vírus se alastrasse.
Para garantir que a poliomielite desapareça para sempre é necessária a vacinação regular com vigilância contínua e em longo prazo.
Assim como o Zé gotinha afastou dos brasileiros o medo de vacinas, precisamos afastar de nós o comodismo e a falsa sensação de
vitória, para focar na necessidade de aumentar e manter a cobertura
vacinai contra a pólio. É de graça. É para a vida!
Rotary Club de Pelotas Centenário (outubro de 2021)
Família do Zé Gotinha
Foto: Marcello Casal Jr - Agência Brasil
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Casa da Amizade
de Rio Pardo
Ações solidárias

Casa da Amizade
Projeto Expansão da
Coordenadoria Nacional

A entidade já iniciou sua participação no Projeto Expansão recebendo nova associada companheira Cleci Fátima Julião. (18/10)
Presidente Terezinha Persson fez a entrega na Casa da Criança
de refrigerantes e máscaras para as crianças atendidas. (20/11)
Doação de alimentos e materiais de limpeza durante Gavalgada do Bem entregue a Liga de Combate ao Câncer. (20/11)
Realização do Brechó Solidario. (6/11)

Esta é uma Premiação Nacional instituída tendo como
Presidente da Comissão de avaliação, Claudete Mallmann.
As Casas da Amizade do Distrito 4680 aderiram 100%
a esta Premiação. Para tal as 14 entidades deram nomes
significativos aos seus Projetos a saber:
* Guaíba - Buscar para Acrescentar.
* Porto Alegre - Renovando Amizades, desenvolvendo novas
Ações.
* Candelária - Amizade por um Ideal.
* Taquari - Tecendo Amizades.
* Santa Cruz do Sul - Unidas Somos mais Fortes.
* Rio Pardo - Abelhinhas de Rio Pardo em Expansão.
* Venâncio Aires - Sentinelas da CA de Venâncio Aires.
* Pelotas - Aumentando a Colméia.
* Rio Grande - Entrelaçando Amizade e Solidariedade.
* São Lourenço do Sul - Por mais Abraços.
* Chuí - Pequenos Passos,grandes Ações.
* Santa Vitória do Palmar - Mãos Dadas.
* Piratini - Amizade, Doação e Companheirismo.
* Canguçu - Junte-se à Nós!
A conclusão dos Projetos acontecerá em março de 2023.
Até lá as entidades terão uma intensa Programação para a
vinda de novas associadas.

Casa da Amizade
de Venâncio Aires
Marcando presença
A entidade esteve presente nos 16 anos da ONG PARESP onde
é realizado o “Projeto Educação “Pintando o Sete”. A Casa da
Amizade foi representada pela Presidente Juliana e as associadas
Silvane, Lunara, Cristiane e Rosângela.
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Casa da Amizade
Oficina sobre o Meio Ambiente

Casa da Amizade
de Santa Cruz do Sul
Doação

Em 19 de novembro a Coordenadoria Distrital participou de
mais uma Oficina sobre Meio Ambiente com a Presidente da Comissão companheira Josefina de Moraes.
*O evento contou com a presença da CN Cleuza Rizo que fez a
abertura do evento Cecília Lopes, CD 2020-21, Distrito 4751 que
apresentou como elaborar um Projeto mostrando no final o real
papel de nossas entidades.
Importante esta participação da Coordenadora Distrital possibilitando maiores conhecimentos sobre os temas relacionados a
Premiação Nacional. Contribuem para mais informações, as Casas
da Amizade para elaboração de seus Projetos.

Doação na Creche, EMEI - Escola Municipal de Educação Infantil, afilhada da Casa da Amizade. Estiveram presentes a Presidente Rosa Maria Kraether e a responsável pelos Projetos Comunitários Berenice Menezes Schramm. Foram entregues 14 caixas
de som Bluetooth JBL, para serem colocadas nas salas de aula, 01
Lavadora de Alta Pressão Kala e 03 lâmpadas LED.
Projeto para o Meio Ambiente, Laços de Amizade em mais
uma etapa, com a utilização de cipós e flores.

Casa da Amizade
de Piratini
Expofeira
Durante a realização da XVIII EXPOFEIRA de Piratini, a Casa
da Amizade em parceria com a Secretaria de Assistência Social
com a arrecadação de alimentos para doação à comunidade.

13

Casa da Amizade
Encontro com Gov. Tabajara
Ramalho de Andrade e Elaine

Casa da Amizade
Realização do 12° Encontro
Gaúcho da Amizade

Tendo como local o Hotel Charrua em Santa Cruz do Sul,
Governador Tabajara Ramalho de Andrade, sua esposa Elaine
e Coordenadora Distrital Rosa Maria, estiveram reunidos para
acertar detalhes sobre a participação das Casas da Amizade na
Conferência em 2022. Na ocasião a CD agradeceu ao governador
toda atenção dispensada as Casas da Amizade para divulgação
de suas ações no Informativo Distrital e pelo espaço concedido
no Guia Distrital.

Em 4 de novembro estivemos em Santa Cruz do Sul para reunião conjunta da Coordenadoria Distrital, Presidente da Casa da
Amizade e Comissão organizadora do 12º Encontro Gaúcho da
Amizade para darmos prosseguimento a organização do maior
evento das Casas da Amizade do RS.
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Rotaract Club de
General Câmara

Rotary Kids Piratini

Fabrique um sorriso,
doe um brinquedo
No dia 12/10 realizamos uma Caravana Divertida, em homenagem ao Dia das Crianças, com a distribuição de brinquedos
para as crianças do nosso município. Foram distribuídos 175
brinquedos e 74 kits de guloseimas, e contamos com a parceria
da Oficina Terapêutica de General Câmara, na confecção de cartinhas personalizadas pelas crianças que a frequentam. A distribuição foi feita em pontos específicos da cidade, levando alegria,
carinho e diversão. Mas com certeza a maior alegria foi a do
Rotarac Club General Câmara em poder realizar esta ação em prol
das crianças de nosso município.

Kidianos
de Piratini
em mais
uma
edição do
tradicional
Cachorroquente
do Rotary
Kids. Este
ano a
doação foi de R$ 500,00 reais Pólio Plus.
Totalizando U$ 92.08 dólares.

Halloween – Dia de liberar a imaginação e divertir-se muito!

Serviço da Juventude de Piratini na reunião festiva da
visita do Governador Tabajara Ramalho de Andrade.

15

Rotakids Venâncio
Aires Chimarrão

Rotary Kids Canguçu

recursos para nossos projetos.

O Rotary Kids de
Canguçu segue
com o projeto
das tampinhas de
plástico, em parceria
com o Rotary Club,
que tem o objetivo
de contribuir com
a limpeza do meio
ambiente e angariar

Kidianos de Venâncio reunidos em reunião.
100% de presença! Muito orgulho deste Clube!
Halloween
– Dia de
liberar a
imaginação
e
divertir-se
muito!

Neste mês, foram vendidos 151 kg de tampinhas,
previamente separadas por cores, a uma indústria de
reciclados.

Rotakids Rio Pardo
Tranqueira Invicta

Kidianos de Rio Pardo finalizaram o projeto do
RotaKids alusivo ao Outubro Rosa, com a entrega
à Liga de Combate ao Câncer de Rio Pardo de 20
kits de higiene pessoal que serão destinados às
assistidas. Os kidianos além dos kits criaram cartões
com frases motivacionais.

Dia 20 de novembro o Rotakids Venâncio Aires
Chimarrão visitou o Corpo de Bombeiros.
Na oportunidade os kidianos puderam ver o trabalho
realizado por estes profissionais imprescindíveis para
a nossa comunidade, e no final da visita puderam
realizar um sonho da maioria das crianças, andar no
caminhão dos bombeiros.
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Rotary Kids
de Vera Cruz

Rotakids Venâncio
Aires Chimarrão

Posse dos novos kidianos, Caetano e Ruan.

Kidianos de Vera Cruz realizaram uma Campanha de
Conscientização referente a vacinação da Polio Plus
para os pais levarem as crianças e os adolescentes
aos postos de saúde.

Dia 05 de novembro, foi o dia de fazer a entrega
das 45 caixinhas de leite arrecadadas durante
o Halloween Solidário do Rotakids Venâncio
Aires Chimarrão para a ONG PARESP que atende
atualmente 81 crianças e adolescentes.
O clube foi representado pela presidente Amanda e
os kidianos Davi e Lívia.

O Rotary Kids de Vera Cruz realizou sua primeira
reunião presencial, no dia 20 de novembro,
na casa do Companheiro Yasser e Samir,
acompanhados pelos rotarianos Alisson e
Samia. Foi de planejamento das próximas ações,
muitas brincadeiras e festiva do aniversário do
companheiro Yasser.
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Agenda do

Governador

Visita Oficial do Governador Tabajara Ramalho
de Andrade ao Rotary Club Arroio dos Ratos

Visita Oficial do Governador Tabajara Ramalho
de Andrade ao Rotary Club Chuí

Visita Oficial do Governador Tabajara Ramalho
de Andrade ao Rotary Club Pantano Grande

Visita Oficial do Governador Tabajara Ramalho
de Andrade ao Rotary Club Butiá

rotary4680
www.rotary4680.com.br
informativo4680@gmail.com
18

Agenda do

Visita oficial do Governador ao
Rotary Club Pelotas Suleste

Governador
Visita Oficial do Governador Tabajara Ramalho
de Andrade ao Rotary Club Piratini

Visita Oficial do Governador Tabajara Ramalho
de Andrade ao Rotary Club Triunfo

Visita oficial do Governador ao
Rotary Club Porto Alegre Beira-Rio com
Posse de 8 novos Companheiros no
dia 25/11/2021
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Agenda do

Governador

Visita oficial do Governador ao
Rotary Club de Porto Alegre Glória Teresópolis

Visita oficial do Governador ao
Rotary Club Independência e Bom Fim

Visita oficial do Governador ao
Rotary Club Oeste - Satélite GIRASSOL
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Atuais empresas contribuintes com a ABTRF através da empresa cidadã:

continua na próxima página...
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continua na próxima página...
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continua na próxima página...
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Comissão ABTRF/Empresa Cidadã/Seguro Solidário-D4680:

SIDNEI CONRAD
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Nossas

Causas

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.

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.

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.

Promoção da paz Combate a doenças Água limpa e
Trabalhamos
Educamos e capacitamos saneamento
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.

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.

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.
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Proteção do
Meio Ambiente
Nossos associados
estão lidando com
questões ambientais
como sempre fazem:
criando projetos,
usando sua rede de
contatos para alterar
normas e planejando
para o futuro.

Calendário

Rotário

Distrito 4680

Santa Cruz do Sul Tipuanas
Santa Cruz do Sul Oeste
Satélite Santa Cruz do Sul Oeste - Girassol
Santa Cruz do Sul Cidade Alta Monte Alverne
Satélite Santa Cruz do Sul Cidade Alta
Santa Cruz do Sul
Porto Alegre Sul
Satélite Santa Cruz do Sul-Sunimbu
Vera Cruz
Venâncio Aires Santa C. do Sul
Porto Alegre Rodoviária
Avenida
Satélite Venâncio Aires - Novas Gerações
Rio Grande
Porto Alegre Partenon
Taquari
Venâncio Aires Chimarrão
Charqueadas
Porto Alegre
General
Candelária
Câmara
Triunfo
Porto
Alegre Arena
Rio Pardo
Porto Alegre Bom Fim
Porto Alegre Beira-Rio
São
Rio Pardo Tranqueira Invicta
Guaíba
Jerônimo
Porto
Alegre Cidade Baixa
Pantano
Eldorado
Grande
Guaíba
Porto Alegre Floresta
do Sul
Farrapos
Butiá Tapes
Porto Alegre Glória Teresópolis
Satélite Butiá Arroio dos Ratos Barra do
Ribeiro
Porto Alegre Independência
Encruzilhada do Sul
Camaquã Norte
Piratini

Camaquã
São Lourenço do Sul
Canguçú
Pelotas Suleste
Pelotas
Princesa
Pelotas
Pelotas
do Sul
Norte
Pelotas
Integração
Pelotas
Centenário
Pedro Osório Pelotas
Oeste
Rio Grande Cassino

Santa Vitoria do Palmar

Chuí Portal do Brasil
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Rio Grande Litoral

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

27

Tes. Distrital/Instr. Distrital
João da Silva Torres
RC Porto Alegre Beira Rio
joaotorres.gov1718@gmail.com
Cel.: (51) 9.8108.5324
Coord. da Soc. Paul Harris
Joseph Michel Fayad
RC Vera Cruz
Cel.: (51) 9 8182-1583

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

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 MICHEL 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
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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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