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EDITORIAL Índice

Expediente

Passadas as comemorações de final de ano, o Rotary, 
distrito 4680, segue fazendo acontecer por meio de 
ações, como as destacadas neste primeiro Informativo 

de 2022. O Rotary é a soma dos esforços de líderes de negó-
cios e profissionais unidos aqui no nosso distrito 4680 e em 
todos os demais no Brasil e no mundo. Nos cerca de 34 mil 
clubes, situados em mais 215 países, são incentivados altos 
padrões de ética na implementação de projetos humanitários 
para enfrentar os principais problemas sociais da atualidade.

Por envolver tantos líderes e profissionais das mais di-
versas áreas nos quadros de associados, a organização de-
termina que janeiro é o mês dos serviços profissionais. Em 
suas mensagens, os representantes máximos destacam, por 
exemplo, como cada profissional pode utilizar seus conheci-
mentos para atuar de maneira solidária nas diversas causas 
defendidas pela organização. Além disso, vale destacar que 
fazer parte do Rotary também agrega para o próprio desen-
volvimento pessoal e profissional.

O momento é oportuno para reforçar que o Rotary in-
centiva que cada integrante aja a partir de valores éticos em 
sua atividade empresarial e profissional. Lembrando que a 
organização é movida por valores como companheirismo, li-
derança, serviço, diversidade e integridade. Nas páginas 19 
e 20 desta edição, o leitor é comtemplado com informações 
e esclarecimentos sobre como funciona a fundação rotária 
e como o Rotary estimula que os serviços profissionais se-
jam colocados em prática de maneira ética na organização e 
na sociedade. Esperamos que este Informativo seja fonte de 
reflexão, conhecimento e inspiração para cada leitor. Nosso 
fraterno abraço a todos!

Comissão Editorial:
- Gov. Tabajara Ramalho de Andrade
- Jeferson Schmechel, (Coordenador da
   Comissão de Imagem Pública) 
- Flávio Poetter
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Mensagem do

SHEKHAR MEHTA
Presidente do Rotary International, 2021-22

Presidente

Um dos princípios 
fundadores da nossa 
organização é o de 

usarmos nossas vocações 
— seja como médicos, 
advogados, engenheiros, seja 
como representantes de outras 
profissões — para fazer o 
bem no mundo. Na luta para 
vencermos a pandemia e nos 
recuperarmos dos seus efeitos, 
esse conceito torna-se vital e 
pode ser colocado em prática por 
meio de treinamentos destinados 
àqueles que perderam seus 
empregos. Pensando nisso, o 
Rotary E-Club de Tamar Hong 
Kong organizou seminários 
para jovens com o objetivo de 
prepará-los para as mudanças no 
mercado de trabalho.

Esse tipo de treinamento 
deveria acontecer em grande 
escala. Afinal, as Nações Unidas 
estimam que mais de 200 
milhões de pessoas em todo 
o mundo serão afetadas pelo 
desemprego em 2022. E é 
provável ainda que mulheres e 
jovens sejam afetados em níveis 
desproporcionais.

Por isso, em 2021-22 dou 
ênfase especial a projetos 
voltados ao empoderamento 
de meninas — e fiquei 

encantado ao ver alguns 
deles em prática. O acesso à 
educação e a um emprego 
digno pode ser bloqueado pela 
falta de infraestrutura hídrica e 
saneamento.

Um projeto em Pune, na 
Índia, fornece absorventes 
higiênicos acessíveis e 
reutilizáveis a meninas e 
mulheres. Além de gerar 
emprego com a produção e a 
distribuição desses produtos, 
a iniciativa reduzirá a poluição 
causada em todo o país pelo 
descarte anual de 12,3 bilhões 
de absorventes, muitos dos quais 
acabam em aterros sanitários. 
Em outros casos, nossos 
associados usaram os Serviços 
Profissionais para promover o 
empoderamento de mulheres. O 
Rotary Club de Poona, também 
na Índia, realizou oficinas para 
ensinar artes marciais a jovens 
mulheres. Assim, elas podem 
recorrer a técnicas de defesa 
pessoal em casos de ameaça de 
abuso ou tráfico humano. 

Eu também tive a sorte de 
usar minha profissão para fazer 
o bem por meio do Rotary. O 
tsunami ocorrido no Oceano 
Indico em 2004 devastou as ilhas 
Andaman e Nicobar, que fazem 

parte do meu distrito. Milhares 
de casas foram destruídas 
e muitas áreas ficaram sem 
eletricidade e água corrente. 
Na minha visita à ilha de Little 
Andaman, o construtor que há 
em mim imediatamente quis 
proporcionar moradia aos sem-
teto. Decidimos então construir 
500 casas na localidade.

Na última das minhas 
sete viagens à ilha, vi algo 
brilhando lá embaixo quando 
meu helicóptero estava prestes 
a pousar. Percebi que o que eu 
estava vendo eram os telhados 
das novas casas. Fiquei muito 
feliz com aquilo, mas logo um 
pensamento tomou conta de 
mim. Como construtor, já havia 
feito muitos edifícios bonitos. 
Aquelas 500 casas eram as 
moradias mais comuns que eu 
já havia construído, estavam em 
um lugar que eu provavelmente 
nunca mais visitaria, e haviam 
sido feitas para pessoas que eu 
jamais encontraria novamente. 
No entanto, a satisfação que tive 
ao entregar aquelas casas foi 
maior do que a proporcionada 
por qualquer outra coisa que eu 
havia construído anteriormente. 
Isso aconteceu, provavelmente, 
porque era a primeira vez que eu 

estava usando a minha profissão 
com o objetivo de Servir para 
Transformar Vidas.

Vocês, provavelmente, 
também já tiveram a 
oportunidade de usar as suas 
profissões ao Servir para 
Transformar Vidas. Eu adoraria 
conhecer essas histórias de 
Serviços Profissionais. Quero 
encerrar parabenizando todos os 
clubes que se envolveram com a 
iniciativa Cada Um Traz Um, que 
incentiva todo associado a trazer 
uma nova pessoa para o Rotary. 
Com o aumento do quadro 
associativo, damos a indivíduos 
de todos os segmentos da 
sociedade a oportunidade de 
compartilhar seus conhecimentos 
e habilidades em serviços 
transformadores.

USANDO NOSSOS
CONHECIMENTOS E
HABILIDADES PARA FAZER
O BEM NO MUNDO 

SAUDAÇÕES,
MEUS CAROS AGENTES DE TRANSFORMAÇÃO,

Vocês, provavelmente, 
também já tiveram a 
oportunidade de usar 
as suas profissões ao 
Servir para Transformar 
Vidas.
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O Rotary incentiva 
a observância de 
elevados padrões 

éticos em empreendimentos 
profissionais e comerciais, 
reconhecendo o valor de 
cada ocupação útil e a 
dignidade de cada um para 
o benefício da sociedade.

Da mesma forma, 
estimula a compreensão, a 
boa vontade e a paz entre 
as nações por meio do 
companheirismo de pessoas 
que desenvolvem atividades 
profissionais unidas pelo 
ideal de servir.

É assim que se leem o 
segundo e o quarto itens 
do Objetivo do Rotary, 
baseados nos valores 

de nossa organização: 
companheirismo, liderança, 
serviço, diversidade e 
integridade.

Desde o início, o Rotary 
tem valores e princípios 
fundantes que iluminaram 
sua trajetória histórica por 
117 anos. Eles serviram 
para constituir uma escola 
de vida que moldou ética 
e moralmente milhões de 
pessoas em todo o mundo 
que, ao fazerem desses 
valores seus próprios 
e imutáveis princípios, 
serviram à humanidade 
como modelos de cidadãos 
no cumprimento do dever 
de solidariedade.

Lembremos que a 

Segunda Avenida do Rotary 
é a prestação de serviços 
por meio das ocupações 
profissionais e que ela foi e 
é a pedra angular da nossa 
organização, constituindo-
se uma contribuição 
extraordinária para a 
realização do objetivo 
principal de “estimular e 
promover o ideal de servir 
como toda ação digna”. 

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

Mensagem do
diretor ri

MÊS DOS SERVIÇOS 
PROFISSIONAIS

O Rotary tem valores 
e princípios fundantes 
que iluminaram sua 
trajetória histórica
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Rotary Internacional entre os dias 
13 e 15 de maio em Canela. Em 
breve, vamos divulgar mais infor-
mações sobre os dois eventos. 

Contamos com o envolvimento 
de cada rotariano na busca por 
um mundo melhor para se viver. 
Um grande abraço!

Prezados companheiros e 
companheiras de Rotary, co-
meçamos este ano novo com 

as energias renovadas e com a 
certeza de que fizemos o melhor 
que podíamos ao longo de 2021. 
Nosso muito obrigado por tudo 
que realizaram em benefício do 
próximo. E nada melhor que ini-
ciar 2022 destacando a importân-
cia dos serviços profissionais para 
a nossa organização. Sem dúvida, 
a experiência e a formação pro-
fissional são fundamentais para 
a boa condução dos projetos e 
ações implementadas mês a mês 
em nossa comunidade e nos de-
mais locais de atuação rotária.

O diferencial proporcionado 
pelos serviços profissionais pode 
ser mensurado, por exemplo, com 

a homenagem que o Rotary Gua-
íba prestou aos profissionais que 
atuam nas áreas que enfrentam 
os problemas provocados pela 
pandemia de Covid-19. Foram 
homenageados oito profissionais. 
Cada um deles representa todos 
os demais que não mediram es-
forços em prestar atendimento 
aos que necessitaram neste tem-
pos tão difíceis. São exemplos po-
sitivos de doação pessoal que ser-
vem de incentivo para todos nós.

Já aproveitamos para divul-
gar a realização da Conferência 
Presidencial que será marcada 
pela única visita do presidente 
Shekhar Mehta ao Brasil, de 11 a 
13 de fevereiro, em Foz do Igua-
çu no Paraná. Também vai ocor-
rer a 61ª Conferência Distrital do 

Tabajara Ramalho de Andrade
Governador 2021-22 - Distrito 4680

METAS DQA – DESENVOLVIMENTO 
DO QUADRO ASSOCIATIVO

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

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

• Incentivar o ingresso de mulheres nos clubes de 
Rotary.

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

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

METAS PARA 
AUMENTAR A 
PROJEÇÃO DA 
IMAGEM PÚBLICA

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

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

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

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

METAS DE ENFOQUE E 
EXPANSÃO AOS SERVIÇOS 
HUMANITÁRIOS

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

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

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

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

Metas Distritais para o
Ano Rotário 2021/2022

Mensagem do
Governador
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I
nício este texto com a afir-
mação de Sêneca, para 
mostrar que o PLANEJA-

MENTO é a principal ativida-
de de qualquer organização. 
Neste caso, quaisquer tipos 
de Clubes de Serviço, como 
Rotary, Rotaract, Interact, 
se não souber, claramente, 
onde quer chegar, não de-
finir O QUE, QUEM, COMO, 
QUANDO e PORQUÊ fazer, 
para cumprir com os  objeti-
vos para  os quais foi criado, 
dificilmente, poderá chegar a 
um porto seguro.

A definição mais simples 
de PLANEJAMENTO, diz que 
PLANEJAR  é prever o futuro.  
Peter Druke, um dos grandes 
pensadores da Administra-
ção, já dizia que a melhor ma-
neira de PREVER O FUTURO é 
CRIÁ-LO. O meu objetivo aqui 
é exatamente o de estimulá-
-los  a criação de um PLANO 
ESTRATÉGICO, com uma vi-
são de curto, médio e longo 
prazo. Para isto, tenho utiliza-
do uma metodologia  indica-
da pelo Rotary Internacional, 

Gestão

para a estrutura desta ferra-
menta de gestão..  Confesso, 
no entanto, que tenho encon-
trado algumas dificuldades 
de fazê-lo junto aos Clubes 
de Rotary, do Distrito 4680, 
talvez por uma certa resistên-
cia ao NOVO e a  um trabalho 
compartilhado e participativo 
que,   aliás, é uma das pre-
missas do Planejamento.

Vale destacar, que o pro-
cesso de construção de um 
PLANO ESTRATÉGICO, passa 
pelo cumprimento de diver-
sas fases, onde a primeira e 
mais importante, é a de reu-
nir todos os integrantes do 
Grupo, escolhendo alguém 
para liderar o processo em 
suas diversas fases. A primei-
ra é oferecer ao Grupo a opor-
tunidade de SONHAR, isto é, 
refletir QUAL o clube que se 
quer, numa visão de longo 
prazo, entre 3 a 5 anos. A 
fase seguinte é buscar saber 
no grupo, quais são os PON-
TOS FORTES E FRACOS do 
Clube, além de identificar as 
OPORTUNIDADES e as AME-

AÇAS, diante de tudo o que 
foi sonhado ou pensado para 
um trabalho de longo prazo. 
Sobre isto, um filósofo chi-
nês, sugeria: “Concentre-se 
nos pontos fortes, reconheça 
as fraquezas, agarre as opor-
tunidades e proteja-se contra 
as ameaças”.  

Concluída esta parte, tal-
vez a mais difícil, mas ne-
cessária e importante, a fase 
seguinte é a de listar o que 
o Grupo sonhou, no longo 
prazo, e construir, em apenas 
uma ou duas frases  a VISÃO 
DE FUTURO do Plano Estraté-
gico do Clube, usando para 
tal dos dados levantados du-
rante os sonhos.

No passo seguinte, o Gru-
po deverá escolher quais os 
EIXOS ESTRATÉGICOS, que 
o clube quer destacar no 
seu Plano, podendo ser, por 
exemplo, os seguintes Eixos: 
Quadro Associativo, Imagem 
Pública, Projetos humanitá-
rios, Capacitação e qualifi-
cação, etc., estabelecendo 
a METAS, em cada um dos 
Eixos, para o desenvolvimen-
to do PLANO DE AÇÃO DO 
CLUBE, no curto, médio e lon-
go prazo, lembrando que as 
metas escolhidas, devem ter 
caráter desafiador, mas, ao 
mesmo tempo, possíveis de 

serem executadas pelo Grupo 
no respectivo tempo.

Cumpridas todas as eta-
pas de criação do Plano Es-
tratégico, com certeza, o Clu-
be passará a dispor de uma 
ferramenta importante de 
gestão, o que facilitará a mis-
são de buscar maior adesão 
de novos associados, porque 
o novo sócio já vai saber, an-
tecipadamente, o que prevê 
Plano Estratégico  do Clube, 
numa visão de longo prazo. 
Além disso, ajuda fortemen-
te o Clube, nas tomadas de 
decisões, sobretudo, para a 
mudança do novo Conselho 
Diretor. 

Finalizando, guardo uma 
esperança muito grande, de 
que a construção do PLANO 
ESTRATÉGICO, será mais fácil 
de frutificar, em um Clube de 
Jovens, que se comunicam 
mais facilmente e, também, 
por fazerem parte desta nova 
geração da inovação tecnoló-
gica, que tornou a vida das 
pessoas mais ágeis e mais 
operacionais, em todos os 
sentidos. Que bom, que nos 
meus 78 anos eu possa ver, já 
nos dias de hoje, todas estas 
mudanças acontecendo neste 
novo mundo virtual. Obriga-
do, Senhor, por me oportuni-
zar tudo isto!

Henrique Walner Alves Feijó
Governador 2003/2004 – Distrito 4680

O PLANEJAMENTO 
COMO FERRAMENTA 
DE GESTÃO
“Para quem não sabe onde quer chegar, 
qualquer vento serve”
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O Governador do Distrito 
4680 de Rotary Internatio-

nal, TABAJARA RAMALHO DE 
ANDRADE, Gestão 2021/2022 
no uso de suas atribuições e 
conforme os termos do EDI-
TAL DE CONVOCAÇÃO PARA 
INDICAÇÃO DO(A) GOVERNA-
DOR(A)DO DISTRITO — 4680 
- ANO ROTÁRIO 2024/2025, 
datado de 14 de setembro de 
2021, COMUNICA que confor-
me artigo 5° do edital, a Co-
missão composta de 5 (cinco) 
membros, PEDRO AVELINO 
SADOSKI TRINDADE, Gover-
nador 2020-2021 (membro 
nato) — Presidente; JOSEPH 
MICHEL FAYAD, Governador 
2019-2020 (membro nato); 
MARCO ANTONIO DA LUZ, Go-
vernador 2013-2014 (membro 
eleito), PEDRO BRUNO REG-
NER, Governador 2016-2017 

(membro eleito) e JOÃO DA 
SILVEIRA TORRES, Governador 
2017:2018 (membro eleito), se 
reuniram, de forma presencial, 
nas datas de 2 e 3 de dezem-
bro de 2021 na cidade do Rio 
Grande e, que após entrevistar 
o candidato SIDNEI CONRAD 
associado representativo do 
Rotary Club Pelotas Norte, às 
09h10 e o candidato CLÁUDIO 
BINS, associado representativo 
do Rotary Club Porto Alegre 
Glória Teresópolis às 10h10, 
ambos no dia 3 de dezembro 
de 2021, os membros da Co-
missão após constatar o cum-
primento das exigências do 
artigo 4° do Edital por parte 
dos candidatos, deram cumpri-
mento as normas previstas no 
Regimento Interno do Rotary 
International e, conforme o es-
tatuído no artigo 6° do Edital, 

informaram a mim a sua deci-
são que, escolheu o rotariano 
SIDNEI CONRAD como candi-
dato INDICADO para exercer 
o cargo de GOVERNADOR do 
Distrito 4680 para o ano rotá-
rio 2024/2025.

Outrossim conforme prevê 
no Artigo 7° do edital de con-
vocação, que em caso de dis-
córdia de algum clube quanto 
ao candidato selecionado pela 
Comissão de Indicação, o can-
didato opositor será, obrigato-
riamente, rotariano que já hou-
vera sido sugerido à Comissão 
de Indicação na fase anterior, 
e relativamente ao Artigo 7.1 
do edital de convocação, nes-
te caso, o trâmite da apresen-
tação da oposição deverá ser 
encaminhada até o dia 6 de ja-
neiro de 2022 e seguirá o que 
preceituam as Seções 13.020.7 

a 13.020.11 do Regimento In-
terno de RI. Esgotado o prazo 
estabelecido no item 7.1 do ar-
tigo 7° e inexistindo oposição, 
o Governado Distrital, obedeci-
dos os termos do Artigo 8° do 
Edital de Convocação declarará 
o candidato selecionado pela 
Comissão de Indicação como 
GOVERNADOR INDICADO 
PARA O ANO ROTÁRIO 2024-
2025 e notificará os clubes do 
Distrito dessa decisão.

Saudações Rotárias,
Rio Grande, 3 de dezembro 

de 2021.

 
TABAJARA RAMALHO DE 

ANDRADE
Governador Distrital — D4680

Gestão 2021/2022

COMUNICADO
DO GOVERNADOR DISTRITAL GESTÃO 2021/2022

Notícia da Governadoria

A 61ª Conferência Distrital de Rotary Internacional do 
Distrito 4680, acontece nos dias 13, 14 e 15 de maio 

de 2022 em Canela (RS). Tem como tema “Mãos que 
semeiam o bem”. O evento ocorre no Tri Hotel, antigo 
Hotel Continental Canela. O valor especial da hospedagem 
para o período é de R$ 220,00 para single e duplo e de 
R$ 350,00 para triplo. Os apartamentos superiores e 
suítes têm diárias diferenciadas. Os valores podem ser 
consultados através do e-mail contatotricanela@trihoteis.
com. A inscrição para a conferência é gratuita. As refeições 
não estão incluídas. Em breve mais informações.

Conferência 2022
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Clubes em ação

Confraternização do RC Candelária de Natal 
e posse de três novos companheiros

Entrega de cestas e presentes
O Rotary Club de Candelária realizou Jantar Festivo com entrega 

de cestas e presentes de Natal para as crianças e também fez ho-
menagem para nove garis e suas famílias. Uma noite inesquecível 
também para os Rotarianos e seus familiares.

Café da tarde
O Rotary Club de Candelária realizou, no Natal, um café da tarde 

para 17 vovós na Casa de Idosos. Uma tarde para enchermos nossos 
corações de alegria.

Festa de Final de Ano
O Rotary  Club Santa Cruz do Sul-Oeste realizou a festa de en-

cerramento da Escola afilhada Guilherme Hildebrand no dia 17 
de dezembro nas dependências da AABB em Santa Cruz do Sul.  
270 Crianças e o corpo docente, participaram do evento. Foram re-
alizadas diversas atividades recreativas e houve a distribuição de 
lanches e refrigerantes pelos Companheiros  do RC SCSul Oeste.
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Clubes em ação

Primeira Feira Cultural
No dia 21/11 foi realizada a Primeira Feira Cultural na Praça 

Coronel Luiz Mariano, em General Câmara, onde contou com a 
participação de empreendedores e músicos locais que realizaram 
a exposição de seus produtos para a comunidade. O objetivo do 
evento foi fomentar e valorizar os empreendedores locais do nos-
so município e oferecer à comunidade, uma tarde agradavel para 
lazer com suas famílias.

Reunião Festiva
Reunião de Trabalhos e Companheirismos (25/11) Rotary Club 

SCS Avenida realizada em nossa Cabana no PQ de Eventos. Tive-
mos Reunião Presidida pelo Companheiro Antonio (Vice-Presidente) 
pela falta do Companheiro Presidente João Werberich, por motivos 
familiares. Uma Noite Memorável que culminou com baita de um 
churrasco assado pelo nosso Lê Chef Sergio Almeida no jantar! Ema-
nuella Mattos, Rodrigo Eduardo Mattos, Luiz Carlos Pitzer, Salgueiro 
Ivo, Ademar Nicolau Thomas, Alex Diones Mohr, Sergio Almeida, 
Sérgio De Souza Santos, Fábio Heling, Mabel Henn, Mone Tatsch, 
Joao Gabriel de Almeida e Wanderlei.

50 anos de Rotary
O Rotary Club Rio Pardo Tranquei-

ra Invicta tem a satisfação de parabe-
nizar na data de hoje, 2 de dezembro 
de 2021, o grande companheiro Ge-
túlio Frantz que completa 50 anos de 
Rotary. 50 anos de companheirismo e 
dedicação ao próximo e solidariedade 
a comunidade de Rio Pardo.

Felicidades, muita saúde e que 
este espírito de alegria e união esteja 
sempre presente conosco, pois é estí-
mulo e exemplo aos demais.

Equipe presente na realização do evento

Comunidade prestigiando o evento

rotary4680

www.rotary4680.com.br

informativo4680@gmail.com
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Clubes em ação
Doações para crianças

No dia 15 de dezembro, o Rotary Clube SCS Avenida visitou a 
Escola Municipal Felipe Becker de Alto Paredão. Levou mimos para 
as 150 crianças daquela escola, bem com jogos para seis turmas 
distintas para uso em aula e para professoras.

Os alunos fizeram apresentações tendo sido um evento muito 
bom para o clube e crianças daquela escola. 

Projeto bikes Natal 2021
Rotary Club Venâncio Aires recupera e doa bikes para alunos.
Com a autorização da Brigada Militar, o Rotary Club Venâncio 

Aires recuperou 20 bicicletas que foram apreendidas e não foram 
retiradas e iriam para descarte. Em parceria com a Secretaria de Edu-
cação, as bicicletas foram doadas para alunos carentes do município.
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Clubes em ação

Rotary Guaíba presta homenagem 
a profissionais e voluntários 
atuantes na pandemia

Oito profissionais de diferentes áreas de atuação foram ho-
menageados na noite desta terça-feira (30) pelo Rotary Club de 
Guaíba, no Centro, organização mundialmente reconhecida pelos 
seus trabalhos humanitários.  

O evento acontece há mais de 20 anos com objetivo de va-
lorizar homens e mulheres da comunidade que realizam diversos 
trabalhos em prol do próximo. O pediatra Paulo Fontella Filho, os 
professores Mara Caldeira e Rogério Kepler, coordenador da Vigi-
lância em Saúde Fábio da Costa, a técnica em enfermagem Fabia-
na Coelho, a costureira Marli Duarte, o funcionário público Lauvir 
Rodrigues e a voluntária do Projari Maria Clara Almeida foram os 
reconhecidos dessa edição pelo trabalhos profissionais e voluntá-
rios que realizaram, e ainda realizam, durante a pandemia.

Cada uma destas oito representam outras tantas pessoas que 
juntas exercem um papel fundamental em nossa sociedade e que, 
com certeza, trilham um caminho de impacto positivo em proble-
máticas sociais usando iniciativas criativas com o objetivo de, 
através do exemplo pessoal, empoderar outras pessoas a mudar 
o contexto local de onde vivem.

Para o médico Fontella, os profissionais que fazem o que gos-
tam não entende o porque que são homenageados, ficando meio 
sem jeito, pois tudo é realizado com tanta naturalidade.

“Vários colegas deixaram de trabalhar durante a pandemia 
mas nós fomos trabalhar por que é a nossa obrigação, pois nos 
formamos para isto. Minha única vontade era atender as pessoas. 
E minha família sempre me apoiou, chegava em casa, trocava 
a roupa, e minha esposa sempre me olhando entendo que nós 
tínhamos que realizar esse trabalho”.

A técnica de enfermagem Fabiana Coelho, profissional da li-
nha de frente da covid-19 no Hospital Nelson Cornetet, chamou 
a UTI Covid de “campo de guerra”, não aguentando o apito do 
respirador e atendendo pessoas para fazer o máximo para salvá-
-las, e pediu: ame o próximo. 

“A responsabilidade social para nós que colocamos nossa fa-
mília em risco para salvar uma pessoa amada por outra não tem 
preço, mas a gente sofre sabendo o que pode acontecer com a 
gente. Só é um pedido de amar o próximo, pelo menos nos cuida-
dos básicos. Eu como mãe, como técnica, como irmã, como filha 
sei da responsabilidade que temos sobre isso”.

Em mais de 20 anos de história, o reconhecimento profissio-
nal do Rotary homenageou outros professores, médicos, empre-
sários, veterinários e tantas outras profissões que merecem a sua 
valorização na humanidade em si. Entre eles estão o médico Pau-
lo Fontella (pai), irmã Nilva Dal Bello, jornalista Leandro André, 
veterinário Alexandre Ayala, bióloga Lisiane Becker e o cabelerei-
ro Vilmar Pires.

LAUVIR RODRIGUES: vigilante municipal há 20 anos, 
líder de entidades tradicionalistas e em tempos de 

pandemia seu maior desafio foi ser forte e seguir 
firme atendendo como ministro das exéquias nos 

cemitérios de Guaíba e Eldorado do Sul.

FABIANA COELHO: técnica de enfermagem com mais de 
21 anos de atuação profissional, com experiência em 
atendimento domiciliar e alas psiquiátricas. Há um ano atua 
no Hospital Nelson Cornetet, em Guaíba, sendo profissional 
da linha de frente da covid-19.

ROGÉRIO KEPLER: professor de educação física de anos iniciais 
e finais na escola Rio Grande do Sul, na Vila Iolanda, há dois 

anos. É conhecido por sua dedicação exemplar nas atividades 
desenvolvidas com seus estudantes durante a pandemia do 

coronavírus, sem aulas presenciais, que transformou suas 
aulas no formato online em momentos de diversão, alegria e 

aprendizado através das práticas esportivas. 

PAULO FONTELLA FILHO: pediatra com mais de 20 anos de 
atuação na área de pediatria clínica, dedicado à assistência 
à criança e ao adolescente, sejam eles no aspecto curativo 
e preventivo. É formado em Medicina pela Universidade 
Federal de Pelotas (UFPel) desde 1996 e, há 19 anos, é médico 
pediatra responsável pelo abrigo municipal de Guaíba.

MARA CALDEIRA: professora alfabetizadora na escola 
municipal São Francisco de Assis, na Moradas da 

Colina, há 22 anos, atende crianças especiais na sala 
do Atendimento Educacional Especializado (AEE) e 

é presidente do Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e Adolescente (COMDICA) de Guaíba.

MARIA CLARA ALMEIDA: produtora rural em 
Mariana Pimentel e há três anos é voluntária 
do Projari como coordenadora de oficinas de 
artesanato e da confecção de cucas.

FÁBIO DA COSTA: possui graduação em Medicina 
Veterinária pela Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul (2008), com experiências na área, e é concursado 
como Fiscal Sanitário em Guaíba, desde 2014, e há seis 

anos coordena a Vigilância em Saúde do município, órgão 
público responsável por políticas públicas da covid-19.

MARLI DUARTE: costureira com mais de 20 anos de atuação, 
principalmente na confecção de roupas tradicionalistas, e 
voluntária que produz quentinhas para cerca de 130 famílias 
da escola Máximo Lavieguerre, na São Jorge.
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Doação de Natal na 
EMEI Vovó Albino 

Papai Noel esteve presente com a gurizada. Gratidão em fazer 
parte desse Clube, Rotary Club Santa Cruz do Sul.

Clubes em ação

Formatura do 9º ano 
do Ensino Fundamental

Dia 22/12/2021 aconteceu nas dependências da Escola Munici-
pal de Ensino Fundamental Guilherme Hildebrand a Formatura do 9º 
ano do Ensino Fundamental. A cerimônia foi realizada pela diretora 
da Escola Márcia Landin, professores, colaboradores e convidados. A 
solenidade contou com a presença do Presidente do Rotary Club San-
ta Cruz do Sul-Oeste, Valdir Bruxel, acompanhado dos companheiros 
Paulo Haussen Sehn, Alvino Crespon e Zulmira Kich. A entidade  rea-
lizou a entrega de menções aos alunos destacados e mimos.



13

Doação ao Hospital Santa Cruz
Rotary Santa Cruz do Sul doou ao HSC, um berço, 15 colchões 

adulto e 60 cobertores adquiridos com recursos do evento Noite de 
Massas, Queijos e Vinhos, em parceria com o Grupo Imec, e da Fei-
joada Solidária do Rotary. O repasse foi feito na última quarta-feira, 
dia 22, pelo presidente da entidade, Paulo Adalberto Tavares, ao 
diretor geral do hospital, Vilmar Thomé.

A reunião também contou com a presença das rotarianas Clau-
dete Sulzbacher, Rosângela Mazuco e Marlene Lopes, além de repre-
sentantes do Grupo Imec. Pelo hospital, estavam presentes a gerente 
de hotelaria e serviços, Neijan Ercolani Konzen; a assessora de proje-
tos e captação de recursos, Luiza Machado Lima Knak; e a assistente 
de projetos e captação de recursos, Tamara Riediger.

Clubes em ação

Casa da Amizade
Casas da Amizade encerrando
suas atividades de 2021

Algumas entidades se reuniram com presença expressiva de 
companheiras, outras com uma representação simbólica. Apesar 
do ano difícil, nossas Casas da Amizade desenvolveram em suas 
comunidades um trabalho laborioso e importante. Que no próxi-
mo ano, as luzes brilhem e nos tragam novos desafios, a conti-
nuidade de nossos Projetos e muito sucesso!
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Projetos para Premiação Nacional
Em desenvolvimento pela Casa da Amizade de Santa Cruz do Sul:
Laços da Amizade (Meio Ambiente) e Mulheres Inspiram Mulheres.
Casa da Amizade de Rio Pardo:
Projeto Expansão: Recebendo a nova associada Cleci Fátima Julião.
Casa da Amizade de Candelária:
Projeto Expansão: recebendo três novas associadas, Kellen Jéssica Almei-
da, Janine Hintz Tavares e Joelma Nunes Behling.

Casa da Amizade

Casa da Amizade

Projetos Sociais de nossa Entidades:
Casa da Amizade de Candelária: coleta de fraldas.
Casa da Amizade de Rio Grande: distribuição de uma tone-

lada de alimentos e muitos brinquedos.
Casa da Amizade de Santa Vitória do Palmar: entrega das 

bonecas de pano para entidade que cuida de crianças com câncer.
Casa da Amizade de Porto Alegre: entrega de enxovais para 

bebê no Hospital Presidente Vargas.
Casa da Amizade de Venâncio Aires: entrega de enxovais 

ao berçário do Hospital São Vicente Mártir.
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Casa da Amizade

Casa da Amizade
de Venâncio Aires

Projeto Educação e
Atividades Sociais no PARESP:

A Casa da Amizade de Venâncio Aires desenvolve no núcleo 
PARESP todas as atividades possíveis e imagináveis dentro de 
uma comunidade cercada de crianças.

O Projeto Pintando o Sete, na área da educação, é desenvol-
vido neste local. Aqui estão sendo divulgadas imagens do ani-
versário do PARESP e celebração natalina com a presença das 82 
crianças assistidas.

Visita do Governador Tabajara 
e Elaine ao Rotary Clube Porto 
Alegre Beira-Rio

A  Coordenadoria Distrital aproveitou a oportunidade para 
homenagear o Governador Tabajara Ramalho de Andrade e a 
Embaixadora da Amizade Elaine, com imagem do casal e união 
dos Logos e Lemas do ano, respectivamente da Governadoria e 
Coordenadoria Nacional das Casas da Amizade.
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Rotary Kids Piratini

Kidianos de Piratini juntamente com a Família Rotária 
realizaram mais um ano de Cartinhas de Natal na E.M.E.I. 
Gente Miúda no Bairro Cancelão. Projeto este realizado 
desde 2009.

Rotary Kids
de Vera Cruz

O Rotary Kids, no dia 5 de dezembro, realizou a 
confraternização da família kidiana na Chácara do 
presidente Estevão. Em Dona Josefa, conheceram 
a região onde iniciou a colonização do primeiro 
morador do município, teve muitas brincadeiras, 
trilhas, revelação de amigo secreto, escolha 
da presidente para gestão 2022-2023 e muita 
aventura.
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Rotakids Venâncio
Aires Chimarrão

Rotary Kids Canguçu
Entrega de Cartões de Natal para a Assistente Social do 
Hospital, para serem encaminhados aos pacientes. O 
Rotary Kids estava representado pela kidiana Antonia.

Rotakids Venâncio Aires Chimarrão esteve presente, 
representado pela presidente Amanda, no evento 
da Campanha Tampinha Legal. 

“Junte tampinhas e faça a diferença”

O que é o 
Rotary?

Rotary é uma associação de líderes 
de negócios e profi ssionais, unidos 

no mundo inteiro, que prestam 
serviço humanitário, fomentam 
um elevado padrão de ética em 
todas as profi ssões e ajudam a 

estabelecer a paz e a boa vontade 
no mundo.

Cerca de 34.000 Rotary Clubs 
em mais de 215 países e regiões 

geográfi cas incentivam altos 
padrões de ética e implementam 

projetos humanitários de combate 
ao analfabetismo, à pobreza e à 

fome, bem como de melhoria das 
condições de saúde e de proteção 

ao meio ambiente.

JUNTE-SE A NÓS!
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Agenda do
Governador

Visita Oficial do Governador Tabajara Ramalho 
de Andrade ao Rotary Club Santa Cruz

Cidade Alta com posse de um novo 
companheiro dia 15/12/2021.

Visita Oficial do Governador Tabajara Ramalho 
de Andrade ao Rotary Club São Lourenço do Sul
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Fundação
rotária

março, a ser confirmado, de 
modo que os clubes já podem 
começar a analisar quais das 
demandas que lhe chegaram 
poderia ser alvo deste tipo de 
projeto. Notem que estes são 
projetos de curto prazo, de-
vendo ser realizados em um 
mês, via de regra. Todos os 
clubes podem apresentar pro-
jetos, mas não dispomos de 
recursos para atender a todos, 
portanto é importante selecio-
nar um projeto interessante e 
que gere benefícios sustentá-
veis para uma entidade.  

Quanto aos Subsídios Glo-
bais, eles têm valor mínimo de 
US$30,000, em dezembro cor-
respondendo a R$168.000,00, 
devendo ter a participação de 
distritos e/ou clubes do ex-
terior. Pedidos de subsídios 
globais devem ser feitos pelo 
site http://www.rotary.org/
pt/grants em qualquer perí-
odo do ano. Para tal, os clu-
bes necessitam participar dos 
treinamentos sobre Fundação 
Rotária, promovidos pelos 
respectivos distritos, de modo 
a obterem a sua qualificação. 
Os dirigentes do distrito, as-
sociados a esta área, também 
realizam qualificação via o My 
Rotary, para poderem aprovar 
projetos e o uso de recursos 
do FDUC. Quanto aos clubes, 
recomenda-se estudar bem as 
normas, e solicitar ajuda, sem-
pre que sentirem necessidade.  
Um aspecto importante é co-
nhecer o parceiro, e participar 
ativamente do projeto, tendo 
conhecimento do projeto, do 
seu objetivo e de como será 
realizado.  

Quem conhece ama, de 
modo que recomendamos co-
mecem a estudar, realizando 
os treinamentos disponíveis 
no My Rotary, para as mais 
diversas funções.  Da mesma 
forma estamos disponíveis 
para conversar com os clubes, 

realizar treinamentos em con-
junto, e já deixamos o alerta 
de que em breve teremos nos-
so seminário para qualifica-
ção, virtual, para o qual todos 
os clubes já estão convidados, 
e que se faz necessário para 
os clubes que desejem apre-
sentar pedidos de projetos via 
a Fundação Rotária.  

Agradecimento

Nossa gratidão a todos 
os clubes que têm participado 
das reuniões sobre Fundação 
Rotária e Pólio Plus, e que de 
alguma forma têm dado a sua 
resposta diante dos desafios 
que nos têm sido encaminha-
dos via a Coordenação Regio-
nal.  Contamos com a adesão 
de todos os clubes, até o final 
do ano rotário. Que cada clu-
be coloque uma meta realista 
no My Rotary e contribua com 
pelo menos com US$10 para 
o fundo anual e com US$10 
para o fundo pólio plus, em 
cada ano rotário!  Em dezem-
bro de 2021 este valor seria 
de R$56,00 para cada fundo.  
Se ajudamos a tantas causas, 
a tantas entidades, também 
podemos ajudar a nossa Fun-
dação Rotária.  

Desejamos a todos um Fe-
liz e Abençoado 2022, em que 
possamos transformar vidas 
através de nossos serviços, 
tornando o nosso mundo um 
lugar melhor para se viver. 

Claudete Sulzbacher 
Coordinator of Rotary World’s 
Greatest Meal to Help to End 

Polio in Brazil
TRF & Polio Chair District 

4680 
Rotary Foundation at Rotary 

Club Santa Cruz do Sul
Translator Portuguese - 

English - Spanish

Sempre que falamos sobre 
Fundação Rotária, imedia-

tamente associamos com os 
pedidos para que contribua-
mos para os fundos da Fun-
dação Rotária, e recordamos 
que muitas vezes é questio-
nado o motivo para contribuir, 
enquanto tantas demandas 
chegam aos clubes, através 
da comunidade, via de regra 
pedindo uma ação imediata, 
o que praticamente descarta 
este atendimento seja feito via 
projetos encaminhados à Fun-
dação Rotária.  

Para onde vão os
recursos de nossas 
contribuições para a 
Fundação Rotária

Estes recursos são aplica-
dos e são utilizados nos mais 
diferentes locais, pelo mundo 
afora, acionados pelo rotaria-
nos, quando encaminham pe-
didos via o site do My Rotary, 
para Subsídios Globais, ou 
quando encaminham projetos 
ao seu Distrito, para subsídios 
distritais.  

Usando suas habilidades, 
seus conhecimentos e recur-
sos, nossos associados bus-
cam resolver grandes desafios 
de comunidades locais e do 
exterior. Com os subsídios da 
Fundação Rotária os rotaria-
nos dão vida a seus projetos, 
fornecendo água limpa, pro-
movendo a paz, cuidando do 
meio ambiente, ajudando a 
gerar renda para famílias e 
grupos de comunidades, aju-
dando a transformar vidas, 
através de seu serviço. Assim 
sendo, contribuir é importante, 

e apresentar projetos também.  

Os projetos podem ser 
apresentados conforme
o valor em questão
  

Os subsídios distritais 
terão valores dependendo 
dos recursos de FDUC (Fundo 
Distrital) de cada distrito, de-
vendo o clube participar com 
pelo menos o mesmo valor 
que o distrito estará oferecen-
do naquele ano rotário. Por 
exemplo, se o distrito oferece 
US$500 por projeto, o clube 
deverá participar com pelo me-
nos outros US$500, valor que 
em dezembro de 2021 cor-
responde a R$2800,00, para 
cada parte, no caso o distrito 
e o clube. Muitas boas deman-
das da comunidade podem ser 
atendidas com este tipo de 
projeto, que destacamos deve 
ser sustentável e realmente 
resolver a uma necessidade 
de alguma entidade sem fins 
lucrativos. Portanto, se contri-
buirmos para o fundo anual, 
da Fundação Rotária, recursos 
retornarão ao nossos distri-
to, para este tipo de projeto. 
O ideal seria termos recursos 
para que cada clube pudesse 
realizar um projeto, cada ano.   

Se o seu clube estiver 
procurando financiamento 
por meio de subsídio distrital, 
solicite-o diretamente ao seu 
distrito. Cada distrito adminis-
tra seus próprios programas 
de subsídios. Consulte seus 
administradores para saber 
mais sobre prazos, formulários 
e qualquer outro requisito.  A 
ideia é de nossos distrito lan-
çar as instruções no mês de 
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Serviços Profissionais
em ação

OBJETIVO DO ROTARY
O Objetivo do Rotary 

é estimular e fomentar o 
ideal de servir como base 
de todo empreendimen-
to digno, promovendo e 
apoiando: 

Primeiro - O desen-
volvimento do compa-
nheirismo como elemen-
to capaz de proporcionar 
oportunidades de servir.

Segundo - A difusão 
de altos padrões éticos na 
vida empresarial e profis-
sional de todos os rotaria-
nos como oportunidade 
de servir à sociedade. 

Terceiro - A aplica-
ção do ideal de servir na 
vida pessoal, profissional 
e comunitária de todos os 
rotarianos. Quarto A pro-
pagação da compreensão, 
boa vontade e paz entre 
as nações através de uma 
rede mundial de profissio-
nais e empresários unidos 
pelo ideal de servir.

O CONCEITO 
DE SERVIÇOS 
PROFISSIONAIS 

O Objetivo do Rotary 
é uma declaração filosó-
fica sobre o propósito da 
organização e as respon-
sabilidades dos rotaria-
nos. O conceito de Servi-
ços Profissionais tem por 
base o segundo Objetivo, 

que pede aos rotarianos 
para estimularem e fo-
mentarem:

• A difusão de altos 
padrões éticos na vida 
empresarial e profissional.

• O reconhecimento 
do mérito de toda 
ocupação útil.

• A valorização 
da profissão de todos 
os rotarianos como 
oportunidade de servir 
à sociedade. Como 
rotariano, de que maneira 
você pode colocar 
esses ideais em prática? 
Algumas sugestões:

• Fale sobre sua 
profissão no clube 
e aprenda sobre as 
ocupações de seus 
companheiros.

• Utilize suas 
habilidades e 
conhecimentos 
profissionais para servir à 
comunidade. 

• Desempenhe sua 
profissão com integridade 
e inspire os outros a 
agirem eticamente por 
meio de palavras e ações.

• Ajude os jovens a 
alcançarem seus objetivos 
profissionais.

• Oriente e incentive 
outras pessoas a 
se desenvolverem 
profissionalmente. Ao 
realizar essas atividades 

você ativa os Serviços 
Profissionais, que são 
a essência do Rotary e 
servem de ponte para 
ajudarmos comunidades 
do mundo inteiro. 

ENTRE EM AÇÃO 
Encontre exemplos 

inspiradores que ilustrem 
maneiras de entrar em 
ação por meio dos Servi-
ços Profissionais. Conside-
re algumas das atividades 
descritas aqui, introduza 
abordagens semelhantes 
no seu clube ou amplie 
iniciativas já existentes.

INTEGRIDADE E ÉTICA 
O Rotary enfatiza a in-

tegridade e altos padrões 
éticos. A Prova Quádru-
pla e o Código Rotário de 
Conduta — ambos cria-
dos por rotarianos — ser-
vem de guia para práticas 
éticas no trabalho e em 
outras áreas. 

A HISTÓRIA DA 
PROVA QUÁDRUPLA

A Prova Quádrupla 
foi criada em 1932 pelo 
empresário Herbert Taylor, 
que era associado do Ro-
tary Club de Chicago e 
presidiu o Rotary Interna-
tional em 1954-55. Taylor, 
quando precisou salvar 
uma empresa da falência, 
elaborou a Prova Quá-
drupla como guia ético a 
ser seguido em todos os 
empreendimentos de ne-
gócios. Foi esta simples 
filosofia que acabou sal-
vando a companhia. Ado-

tada pelo Rotary Interna-
tional em 1934, a Prova 
Quádrupla continua orien-
tando rotarianos na análi-
se de questões éticas. Ela 
foi traduzida em vários 
idiomas e é promovida em 
todo o mundo. 

CÓDIGO ROTÁRIO DE 
CONDUTA

O Código Rotário de 
Conduta fornece uma es-
trutura de comportamen-
to ético que, assim como 
a Prova Quádrupla, pode 
ser seguida por todos os 
rotarianos em suas ati-
vidades empresariais e 
profissionais. Os Serviços 
Profissionais incentivam 
os rotarianos a usarem 
suas habilidades e conhe-
cimentos para atender a 
necessidades comunitá-
rias, capacitar outras pes-
soas e ajudá-las a desco-
brir novas oportunidades 
e interesses profissionais. 
Com este guia, você pode 
entender melhor esta 
Avenida de Serviços e ter 
ideias de como colocá-la 
em prática, seja em pro-
jetos, na sua vida pessoal 
ou no trabalho.

A PROVA QUÁDRUPLA
Do que pensamos, 

dizemos ou fazemos:
1. É a VERDADE?
2. É JUSTO para todos 

os interessados?
3. Criará BOA VONTADE 

e MELHORES AMIZADES?
4. Será BENÉFICO 

para todos os 
interessados? 
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... continação, Serviços Profissionais EM AÇÃO

CÓDIGO ROTÁRIO DE 
CONDUTA

Como rotariano, com-
prometo-me a:

1. Agir com 
integridade e seguir 
altos padrões éticos em 
minha vida pessoal e 
profissional.

2. Ser justo com os 
outros, demonstrando 
respeito a eles e a suas 
profissões.

3. Usar minhas 
habilidades profissionais 
e empresariais para, 
através do Rotary, 
orientar os jovens, 
ajudar pessoas com 
necessidades especiais 
e melhorar a qualidade 
de vida em minha 
comunidade e no mundo. 

4. Evitar 
comportamentos que 
prejudiquem a imagem 
do Rotary ou dos demais 
rotarianos.

HABILIDADES E 
PROFISSÕES

O Rotary reconhece a 
importância de todas as 
ocupações, o que é com-
provado pela vasta gama 
de profissões representa-
das na nossa organização. 
Um Rotary Club dinâmico 
tem em seu quadro asso-
ciativo representantes de 

empresas, organizações e 
profissões locais, e celebra 
a sua diversidade de ex-
periências e perspectivas. 
Sua carreira e os Serviços 
Profissionais caminham de 
mãos dadas. Assim, os ro-
tarianos têm a responsabi-
lidade de representar suas 
profissões nos seus respec-
tivos clubes e demonstrar 
os ideais do Rotary em 
seus locais de trabalho. 

ENTRE EM AÇÃO 
- Junte-se a um Gru-

po Rotarianos em Ação e 
apoie projetos no mundo 
inteiro. Estes grupos inde-
pendentes são formados 
por rotarianos, familiares 
e ex ou atuais participan-
tes de programas do Ro-
tary com experiência em 
um determinado campo. 
Os integrantes dão orien-
tação e colaboram com 
clubes e distritos em pro-
jetos. Saiba mais em ro-
tary.org/pt/actiongroups.

- Integre ou forme 
um Grupo de Companhei-
rismo relacionado à sua 
profissão. Estes grupos in-
ternacionais são formados 
por rotarianos, familiares 
e ex ou atuais participan-
tes de programas do Ro-
tary que compartilham um 
interesse vocacional ou 

recreativo. Muitos grupos 
são relacionados a pro-
fissões, como os de escri-
tores, editores, médicos, 
advogados, fotógrafos e 
policiais. Veja mais em ro-
tary.org/pt/fellowships.

- Seja voluntário em 
um projeto e use suas 
habilidades profissionais 
para ajudar o próximo e 
fazer a diferença. Pense 
nas competências que o 
tornaram bem-sucedido 
na sua carreira: talvez 
você tenha um conheci-
mento específico em al-
gum campo científico ou 
médico, possua experiên-
cia com ferramentas ou 
maquinário, saiba iniciar 
e gerir uma empresa, seja 
expert em gestão finan-
ceira ou possa influenciar 
outras pessoas por meio 
da fala ou da escrita.

- Compartilhe seus 
conhecimentos por meio 
da rede de recursos distri-
tais. Informe o presidente 
da Comissão de Serviços 
Internacionais do seu dis-
trito se você possui conhe-
cimento técnico em uma 
das áreas de enfoque do 
Rotary, ou com planeja-
mento e implementação 
de projetos, análise co-
munitária, mensurabilida-
de, avaliação ou outros 
aspectos de projetos de 
grande escala financiados 
por Subsídios Globais. Use 

suas habilidades para aju-
dar clubes locais a desen-
volverem projetos mais 
impactantes.

- Participe de um In-
tercâmbio Rotário da Ami-
zade voltado a profissões. 
Colabore com o presiden-
te da Comissão Distrital 
do Intercâmbio Rotário da 
Amizade para organizar 
um programa internacio-
nal e recíproco entre dois 
distritos interessados em 
explorar algum campo 
profissional em um novo 
contexto cultural. Envol-
va pessoas mais jovens e 
organize atividades que 
permitam aos participan-
tes fazerem uma imersão 
cultural e explorarem seu 
campo de atuação em um 
novo ambiente.

O NOME “ROTARY”
O nome “Rotary” vem 

da prática de fazer o rodí-
zio das reuniões entre os 
locais de trabalho dos as-
sociados. A tradição conti-
nua sendo uma excelente 
maneira de os rotarianos 
compartilharem um pouco 
de suas ocupações com os 
companheiros. Convide 
cada associado do seu clu-
be para falar brevemen-
te sobre sua prvofissão, 
campo de especialização 
ou setor industrial durante 
as reuniões do Rotary ao 
longo do ano. 
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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.

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.

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

Charqueadas

Triunfo

Rio Grande

Santa Cruz do Sul

Vera Cruz

Satélite Santa Cruz do Sul Cidade Alta

Satélite Santa Cruz do Sul-Sunimbu

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
Avenida

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

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
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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 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

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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