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EDITORIAL

em dúvida, um grande marco da nossa organização, neste
mês de maio, será a realização da 61ª Conferência Distrital de Rotary Internacional do Distrito 4680, entre os
dias 13 a 15 de maio, em Canela. Nos empenhamos na divulgação deste importante evento e agradecemos a colaboração e participação de todos. Inclusive, em carta, o presidente
internacional Shekhar Mehta nos parabeniza pela promoção
da conferência e como seu representante indicou o médico
indiano Mahesh Kotbagi. Sua trajetória pessoal e na nossa organização pode ser conferida neste informativo na página 14.
Este também é o mês que o Rotary se volta aos serviços
prestados pela juventude. Além de buscar o envolvimento
dos jovens na atuação das causas sociais, a organização
também dispõe de bolsas de estudos, programas e grupos
para todas as idades e interesses. Portanto, se você se interessar em fazer parte desta grande “família”, entre em contato com o Rotary mais próximo para conhecer as opções na
sua região e saber como se envolver. O diretor de RI, Julio
Cesar Silva, aborda em sua mensagem a dedicação do Rotary à juventude.
Em sua mensagem, o presidente internacional Shekhar
Mehta, destaca o impacto do Rotary no mundo. Entre as
inúmeras realizações, chama a atenção o envolvimento da
organização em defesa da paz mundial. Infelizmente, ainda
estamos presenciando guerras em várias partes do mundo.
Impossível não se sensibilizar com o sofrimento provocado
pela destruição de tantas vidas. A nossa organização tem
contribuído para amenizar as dificuldades enfrentadas pelas
vítimas de guerras. Esperamos contar com mais e mais companheiros e companheiras de clube para ampliar e fortalecer
o nosso trabalho em prol do bem comum e da paz aqui e no
mundo. Gratos pela sua atenção!
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Mensagem do

Presidente

SHEKHAR MEHTA

Presidente do Rotary International, 2021-22

NOSSO IMPACTO
NO MUNDO
SAUDAÇÕES, CAROS AGENTES DE
TRANSFORMAÇÃO DO ROTARY,

F

ico muito feliz em ver as
tendências positivas do
quadro associativo do
Rotary, graças à sua resposta
à iniciativa Cada Um Traz
Um. Não podemos diminuir
o ritmo. Devemos continuar
trabalhando e nos esforçando
arduamente para manter
todos os associados que
conseguimos atrair. Espero
vê-los no mês que vem em
Houston, durante a Convenção
do Rotary International de
2022, que, com certeza, será
um ótimo evento.
Também em Houston, em
junho, teremos a minha última
Conferência Presidencial.
Dedicamos os eventos deste
ano às áreas de enfoque
do Rotary. As conferências
têm sido um tremendo
sucesso, tanto em termos de
participação quanto de ideias
que foram trazidas à tona.
Em novembro passado,
nossa Conferência nas
Filipinas, que se concentrou
na proteção do meio ambiente
e no desenvolvimento de
economias locais, atraiu 2.200
pessoas online. No Brasil,
nosso encontro centrou-se em
água, saneamento e higiene,
e como isso se relaciona à
prevenção e ao tratamento
de doenças. Mais de 600

pessoas participaram. Depois,
tivemos um evento sobre meio
ambiente, economia e paz
em Maputo, Moçambique,
que atraiu cerca de 400
participantes presenciais e
700 pela internet. Nossa
conferência sobre como manter
a economia e o meio ambiente
em harmonia, realizada em
Veneza, Itália, contou com
mais de 600 participantes.
Durante esses eventos e
minhas viagens pelo mundo,
eu me reuni com inúmeros
líderes que concordaram
em colaborar com o Rotary.
Entre eles estão o primeiroministro das Ilhas Maurício, o
presidente das Ilhas Seicheles,
o vice-primeiro-ministro de
Bahrein e os presidentes
da Albânia e de Kosovo.
Claramente, o Rotary está
causando impacto no mundo,
e o mundo está ansioso pela
nossa liderança.
Em Houston, a última
Conferência Presidencial se
concentrará em uma área na
qual o Rotary é líder há muito
tempo, com o seguinte tema:
Servir para Semear a Paz. No
Rotary, tudo o que fazemos
ajuda a criar condições
que promovem a paz nas
comunidades, nas nações e em
nós mesmos.

Em março, pude ver em
primeira mão a tremenda
diferença que o Rotary está
fazendo na Ucrânia, com o
fluxo de tantos refugiados em
direção à Polônia. Doadores
contribuíram com milhões
de dólares para esse esforço.
Nossos projetos estão causando
um grande impacto, e há
uma enorme gratidão pela
generosidade e apoio contínuos
de todos vocês.
É de partir o coração ver
todas as vidas que foram
ceifadas, e o povo ucraniano
não é o único a sofrer. A
guerra civil devastadora
no lêmen continua. A crise
humanitária no Afeganistão
está se aprofundando. Conflitos
armados afetam nações em
toda a África, incluindo Líbia,
Sudão do Sul, República
Centro-Africana, norte de
Moçambique, Etiópia e
Camarões. E grandes crises de
refugiados continuam na Síria e
na Venezuela.
O Rotary estará sempre do
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lado da resolução pacífica de
conflitos e do fornecimento de
ajuda e conforto às pessoas
carentes, sempre que possível.
Nossa organização esteve
presente no final da Segunda
Guerra Mundial, promovendo
a criação das Nações Unidas
e defendendo a consolidação
da paz em todo o mundo. É
tempo de renovar a nossa
missão e desempenhar o nosso
papel como um dos grandes
promotores da paz no mundo.
Não há maneira melhor de
Servir para Transformar Vidas
do que servindo à causa da paz.

No Rotary, tudo
o que fazemos
ajuda a criar
condições que
promovem a paz
nas comunidades,
nas nações e em
nós mesmos

Mensagem do

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

TRANSFORMANDO
A VIDA DOS NOSSOS
FUTUROS LÍDERES

N

o calendário do Rotary, o
mês de maio é dedicado
à juventude. Desde
sempre, nossa organização
vem trabalhando arduamente
com e para os jovens, criando
programas especiais para eles
e estimulando seu intercâmbio
em nível mundial para que
tenham a possibilidade de
conhecer e aprofundar-se em
espaços culturais diferentes
daqueles de sua esfera
pessoal, obtendo assim novas
experiências capazes de

fortalecê-los.
Por meio destes programas
do Rotary para a juventude,
nós temos preparado, geração
após geração, os líderes do
futuro.
Hoje, no mundo inteiro,
há homens e mulheres com
grande vocação para o
serviço exercendo posições
de liderança tanto no âmbito
público como no privado
que, no passado, foram
interactianos, rotaractianos,
intercambistas ou participantes

dos Prêmios Rotários de
Liderança Juvenil.
Jovens que, um dia, tiveram
suas vidas transformadas
pelo Rotary e agora fazem o
mesmo, servindo a humanidade
estimulados pela filosofia
humanista, pelos princípios e
valores da nossa organização,
contribuindo dessa maneira
com a construção da paz
positiva.
Trabalhar em programas para
os jovens é uma experiência
extraordinária. E para nós,

4

rotarianos, significa abrir as
portas dessa maravilhosa escola
de vida chamada Rotary para
formar os líderes de que o
mundo tanto precisa.

Em todo o mundo,
homens e mulheres que
hoje demonstram grande
vocação para o serviço
participaram, no passado,
dos nossos programas
para a juventude

Mensagem do

Governador

Tabajara Ramalho de Andrade
Governador 2021-22 - Distrito 4680

N

este mês de maio,
voltamos nossa
atenção aos jovens.
Aliás, nesta publicação,
sempre destacamos a
presença e atuação de
crianças e jovens em nossa
organização. Por isso,
convidamos todos aqueles
que se interessam pelo
voluntariado para fazerem
parte da nossa organização.
Aqui unimos forças para
ajudar comunidades carentes
em todo o Brasil. Além disso,
é possível estabelecer novas
amizades. Então, junte-se
a nós fazendo parte do

Rotakids ou do Rotaract.
Também temos a
satisfação de realizar a
61ª Conferência Distrital
nos dias 13, 14 e 15 de
maio em Canela. Temos
certeza que o encontro será
um sucesso e de grande
importância para todos
os rotarianos presentes.
Agradecemos todos os
envolvidos na promoção
deste evento tão significativo
para nossa organização.
Também deixo aqui o nosso
muito obrigado aos clubes
de serviços que tão bem

tem nos recebido durante
as visitas que realizamos ao
longo deste ano. Desejamos

seguir trilhando o caminho
da solidariedade! Nosso
caloroso abraço!

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.
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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.

Conferência Distrital será de 13 a 15 de maio em Canela
Programação é composta por palestras de grande importância e apresentações artísticas

A

61ª Conferência Distrital de Rotary Internacional do
Distrito 4680 ocorre entre os dias 13 e 15 de maio em
Canela, município situado na serra gaúcha. A organização
preparou uma programação com excelentes palestrantes
e apresentações artísticas. A intenção é que o evento
agregue conhecimento e também proporcione diversão aos
presentes. O tema do evento é “Mãos que semeiam o bem”.
Uma das tantas referências da nossa organização
é o médico indiano Mahesh Kotbagi que se inspira em
Mahatma Gandhi para “unir a vida profissional à prestação
de serviços desde cedo”. Ele será o representante de
Shekhar Mehta, presidente do Rotary International em
2021-22, na conferência. Sua trajetória é de grandes
feitos humanitários. Liderou mais de 100 projetos desde
que entrou para o Rotary em 1995, além de atuar nos
programas pró-juventude.
No dia 14 de maio, às 8h45, a programação vai
começar com a apresentação do jornalista e radialista
Clayton Rocha, criador e âncora do Pelotas 13 horas. Em
seguida, às 9h35, será a vez da delegada da 8ª Delegacia
da Susepe do RS, Samantha Moraes Longo, palestrar.
A palestra motivacional será proferida pelo o coordenador

regional da Fundação
Rotária 2019/2022, Hiroshi
Shimuta, a partir das 11h20.
No período da
tarde, às 13h45, o evento
segue com a palestra do
empresário Otelio Drebes,
fundador da rede de lojas
Lebes. Após, às 14h45, o
Guri de Uruguaiana fará sua palestra show. Na sequência,
às 16h05, o engenheiro ambiental Saulo Chielle irá abordar
“Essa tal de sustentabilidade”. Ele também é empresário
e professor. Ainda está previsto o concerto musical com o
tenor Jorge Durian e o jantar baile animado pelo Grupo
Fandangaço.
A conferência será realizada no Tri Hotel, antigo Hotel
Continental Canela. Os apartamentos superiores e suítes têm
diárias diferenciadas. Reserva de apartamentos e refeições
devem ser efetuados através do e-mail: contatotricanela@
trihoteis.com. A inscrição para a Conferência é gratuita no
site: www.rotary4680.com.br.

Programas para Jovens
O Rotary acredita em desenvolver a
próxima geração de líderes. Nossos
programas ajudam pessoas mais
jovens a adquirir habilidades de
liderança, ampliar seus conhecimentos
e aprender o valor dos serviços
humanitários.

Interact
Clubs
Reúnem jovens
de 12 a 18 anos
que desenvolvem
suas habilidades
de liderança
e conhecem o
mundo por meio
de atividades
e projetos
humanitários.

Prêmios Rotários
de Liderança
Juvenil

Intercâmbio
de Jovens do
Rotary

Intercâmbio
de Serviços às
Novas Gerações

O RYLA é um programa para o
desenvolvimento da liderança
voltado a jovens que querem
aprender novas habilidades,
ganhar autoconfiança e se
divertir. Os eventos RYLA podem
variar de seminários de um dia
a atividades que duram uma
semana inteira.

O Intercâmbio de Jovens,
patrocinado por Rotary Clubs
em mais de 100 países,
promove a paz. Estudantes
entre 15 e 19 anos aprendem
novos idiomas, conhecem
outras culturas e se tornam
verdadeiros cidadãos do
mundo.

Programa de curto prazo para
universitários e profissionais
de até 30 anos de idade que
podem personalizar seus
intercâmbios, unindo suas
metas profissionais a um
projeto humanitário.
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Agenda do

Governador

Visita oficial do Governador Tabajara Ramalho
de Andrade ao seu ex club RC Venâncio Aires

Visita Oficial do Governador Tabajara Ramalho
de Andrade ao Rotary Club Chuí com posse de
duas novas companheiras, dia 20/04/2022

DÓLAR ROTÁRIO
MAIO-2022 / R$ 4,94
rotary4680

www.rotary4680.com.br

informativo4680@gmail.com
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Clubes em

Ação

Vendas das camisetas alusivas
aos 40 anos do Sicredi são
100% revertidas em apoio
às instituições locais
Duas importantes datas, 40 anos do Sicredi Centro Leste e os três
anos da agência de Butiá marcaram muitas conquistas. as ações sociais o Rotary Club de Butiá pode destinar os mais de 2.700 reais em
benefício a instituições locais, através de um mutirão de envolvidos
nas vendas de camisetas e camisas polo, da cooperativa parceira. A
troca do piso da sala de fisioterapia da APAE; aquisição de utensílios à
cozinha industrial da ONG União do Bem e equipamentos multimídia
para projeto do Rotary na Escola Visconde de Mauá só foram possíveis
com o espírito de cooperação da comunidade butiaense, que comprou
a ideia e permitiu que nenhuma camiseta ou camisa polo fosse devolvida, antes do fim da campanha. Segundo João Oliveira, presidente
do Rotary, a parceria com o Sicredi já deu certo desde o ano passado
no Dia “C”- Dia do Cooperativismo, com mais de três toneladas de
alimentos arrecadados e destinados aos menos favorecidos. E esta
última ação aproximou líderes comunitários do Rotary, integrando e
fortalecendo o Clube, para seguir transformando vidas.
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Casa da Amizade
Projeto Mulheres Empreendedoras:
Momento de se reinventar.
Lançado pela Casa da Amizade
de Rio Grande.

Casa da Amizade
Lançamento oficial 12º Encontro
Gaúcho da Amizade
No dia 11 de abril foi realizado na Casa da Amizade de Santa
Cruz do Sul, o lançamento oficial do maior evento do sul do Brasil.
Estavam presentes, Coordenadora Distrital Rosa Maria Centeno, Presidente da entidade Rosa Maria Kraether, Presidente da
Comissão organizadora Maria Faleiro e um número expressivo de
companheiras.
Foram realizadas as fotos e filmagens oficiais para o evento
na Casa da Amizade e em pontos turísticos da cidade.
A Coordenadora Distrital e a Presidente da Casa da Amizade
apresentaram o logotipo oficial do EGA, juntamente com o nacional e o da entidade.

rotary4680
www.rotary4680.com.br
informativo4680@gmail.com
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Casa da Amizade
Projeto Conscientizando Jovens
para uma Vida Melhor

Casa da Amizade
Casa da Amizade Contra a
Violência Doméstica e Familiar

Uma realização da Casa da Amizade de Pelotas.
Além deste projeto, também está sendo desenvolvido o Projeto da Expansão que visa o aumento do quadro associativo. Em
evento, no mês de abril, foram apresentadas algumas das convidadas que foram conhecer a Casa da Amizade. A entidade realiza
importante trabalho comunitário com entrega de cestas básicas,
roupas de lã tricotadas pelas companheiras e enxovais para bebês. Parabéns presidente Siara pelo efetivo e importante trabalho
realizado com muito amor ao próximo.

Projeto em andamento na Casa da Amizade de Rio Pardo com
a realização de diversos eventos.
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Casa da Amizade
Projeto Casamento Comunitário:
um Ato de Amor

Casa da Amizade

Idealizado pela Casa da Amizade de Porto Alegre em parceria
com o Rotary Clube Partenon e Pequena Casa da Criança.
Em reunião realizada na Casa da Amizade neste 28 de abril
foram acertados detalhes para execução das atividades.
O evento está marcado para o dia 10 de setembro.

Comemorando 53 anos
A Casa da Amizade de Rio Pardo, entidade presidida pela
companheira Nilda Persson, completou 53 anos no dia 24 de
abril. As associadas tiveram a oportunidade de comemorar a data
especial no dia 27. Presentes no evento, Solange Basso, Orientadora do Setor B, e a companheira Vera Silva, da Casa da Amizade
de Santa Cruz do Sul. Antecedendo ao jantar comemorativo, a
companheira Solange pode conhecer os Projetos Educação, Meio
Ambiente e MIM, bem como a reformulação estatutária da entidade. Foi uma reunião importante e esclarecedora.
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A PROVA
QUÁDRUPLA
Casa da Amizade

DO QUE NÓS PENSAMOS,
DIZEMOS OU FAZEMOS

Visita do Governador ao Chuí
Companheira Marta Rodrigues, Orientadora do setor D, esteve no Chuí, na ocasião da visita do governador Tabajara Ramalho
de Andrade e de sua esposa Elaine, nossa Embaixadora da Amizade. Junto ao grupo, estava a presidente Suenia Pires, da Casa
da Amizade do Chuí.

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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Rotary Kids Canguçu

Rotakids V. Aires Chimarrão

Na noite do dia 22 de março, por ocasião da visita
do Governador Tabajara Ramalho de Andrade, duas
kidianas, Maryana Ferreira Campão Soares e Antonia
Ferreira Cunha, receberam o PIN de admissão ao Rotary
Kids de Canguçu.
Reunião de retorno aos encontros presenciais!

Rotary Kids Piratini

A Páscoa deste ano foi destinada ao Acolhimento
Institucional de Crianças e Adolescentes. A entrega foi
realizada pela Presidente na Secretaria Municipal de
Assistência Social ao Secretário e sua equipe.

Os kidianos receberam uma moção de aplausos pelas
ações sociais e ambientais. Que orgulho destes kidianos!

DÓLAR ROTÁRIO
MAIO-2022 / R$ 4,94

Rotary Kids Piratini reunido em comemoração alusivo à
Páscoa! Momento de companheiros e celebração do amor!
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CARTA Shekhar Mehta parabeniza a
realização da conferência distrital e
indica seu representante no evento
Prezado(a) governador(a), Tabajara,
A Rashi e eu gostaríamos de lhe dar os parabéns por
servir como governador(a) durante este ano rotário tão especial. Você continua sendo uma parte importante da equipe de governadores, e conto com sua colaboração para que possamos demonstrar
minha mensagem de Servir para Transformar Vidas.
A Rashi e eu gostaríamos muito de participar de todas as conferências, mas infelizmente isso não é possível. As Conferências Distritais são sempre ocasiões importantes em que rotarianos e suas famílias desfrutam de companheirismo, e a participação de um representante do presidente pode contribuir para a eficácia do seu
evento, seja ele presencial ou virtual.
Fui muito criterioso e minucioso ao selecionar os representantes do presidente de cada uma das 520 Conferências Distritais deste ano, e tenho a satisfação de
informar a você que convidamos RI Director Mahesh Kotbagi e o(a) respectivo(a)
parceiro(a)/cônjuge Amita para nos representarem na sua Conferência Distrital, que
ocorrerá de 13-May-2022 a 15-May-2022 em Canela, Rio Grande do Sul. Veja abaixo
os dados de contato de Mahesh Kotbagi:
RI Director
Mahesh Kotbagi
Distrito 3131 (India)
E-mail: maheshkotbagi@gmail.com
Tel.: 91 9822035066
O representante do presidente deve ser um importante componente de uma
conferência bem-sucedida. Portanto, recomendo que você trabalhe em estreita colaboração com Mahesh para garantir um evento dinâmico e de sucesso. O Código
Normativo do Rotary estabelece atribuições específicas para governadores que optam por receber representantes do presidente, e esse documento deve ser utilizado
como recurso sempre que possível.
Outros recursos estão disponíveis no Meu Rotary, como o documento Diretrizes
para o Governador – Representante do Presidente na Conferência Distrital, minha
mensagem pessoal sobre a Conferência Distrital para você e os demais participantes,
o Folheto do Lema Presidencial e muitas outras ferramentas que ajudarão você a
executar seus planos.
Os representantes do presidente devem participar das Conferências Distritais
das seguintes maneiras:
• Fazendo um discurso inspirador de 20 a 25 minutos, na ocasião em que o maior
número de pessoas estiver presente, enfatizando o meu lema presidencial.
• Apresentando um relatório sobre o status do Rotary no mundo.
• Fazendo um pronunciamento no final da conferência para agradecer ao
distrito.
Para que o(a) representante tenha o máximo possível de informações sobre
seu distrito, envie a Mahesh o relatório de Análise de Arrecadação de Fundos pelo
menos 30 dias antes da conferência. Compartilhe também essas informações com
o chair do evento e as comissões relevantes.
Mahesh pode levar o(a) parceiro(a)/cônjuge à conferência. Portanto, seu distrito
deve indicar um(a) rotariano(a) e o(a) parceiro(a)/cônjuge correspondente para servirem como assessores de Mahesh e Amita. Os assessores devem estar à disposição
sempre que necessário. Um documento que descreve a função dos assessores do representante do presidente está disponível no Meu Rotary.
O Rotary International custeará as despesas de viagem elegíveis de Mahesh e
do(a) respectivo(a) parceiro(a)/cônjuge, mas seu distrito será responsável pelos custos de Mahesh e do(a) respectivo(a) parceiro(a)/cônjuge com o hotel e o evento.
Depois da conferência, faça login no Meu Rotary e preencha o relatório confidencial do governador.
A Rashi e eu desejamos muito sucesso a você nesse evento tão especial, e esperamos que a conferência motive ainda mais seu distrito a Servir para Transformar Vidas.
Atenciosamente,
Shekhar Mehta
Presidente do Rotary International em 2021-22
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Mahesh Kotbagi
Diretor 2021-23
Rotary Club de Pune Sports City
Índia

A

ssim como seu pai e avô, Mahesh Kotbagi
é médico e sua filha está na faculdade
de medicina. Ele diz ter tido inspiração em
Mahatma Gandhi para “unir a vida profissional
à prestação de serviços desde cedo”.
Depois de se formar em ginecologia pela
Universidade de Pune, Mahesh passou a se
dedicar à assistência médica de baixo custo,
tendo inclusive planejado e construído um
hospital de 10 leitos que acabou crescendo
em tamanho e especialidades oferecidas.
Interessado no planejamento e administração
hospitalar, ele criou uma empresa de consultoria
e foi professor visitante, membro do corpo
docente e fiduciário da universidade onde se
formou. Mahesh criou o Chinmayi Charitable
Trust para apoiar serviços de saúde de baixo
custo e promover a educação de crianças na
zona rural, além de ajudar no estabelecimento
da Associação de Hospitais de Pune.
Ele entrou no Rotary em 1995 como
associado fundador do seu clube, e serviu
à organização como líder de treinamento,
representante do presidente, assessor em
Institutos Rotary, simpósios presidenciais e
chair de uma cúpula de alfabetização. Por
gostar de capacitação, ele colaborou em vários
eventos distritais e zonais, tendo presidido o
GITS e o GETS. Mahesh liderou mais de 100
projetos no Rotary nas áreas de alfabetização,
desenvolvimento econômico de mulheres,
cirurgias corretivas e operações oculares. Ele
é atuante nos programas pró-juventude do
Rotary e gosta de andar de bicicleta, rallies
de carro, aviação e iatismo. Como mochileiro,
Mahesh conseguiu a façanha de conhecer 50
países! Recebeu o Prêmio Dar de Si Antes de
Pensar em Si do RI, a Menção da Fundação
Rotária por Serviços Meritórios e um prêmio de
apreço Pólio Plus.

Junte-se a nós
O Rotary reúne 1,4 milhão de associados em 46.000 clubes
ao redor do mundo. Somos uma organização internacional
que atua diretamente nas comunidades. Juntos, mudamos
nossas cidades e o mundo para melhor.
É jovem e tem interesse em #voluntariado? Quer fazer parte de uma organização que ajuda
comunidades carentes em todo o Brasil e ainda fazer amigos? Venha para o #Rotaract!
Saiba como fazer parte em https://on.rotary.org/3AMFJoI
ou se voluntariar em um projeto para conhecer o
clube.
O clube o convida para se associar
Se você e o clube chegarem à conclusão de que a
associação beneficiará a ambos, os rotarianos o
convidarão para se associar. Cada Rotary Club tem
sua própria maneira de receber novos associados.

COMO SE ASSOCIAR
O ingresso no Rotary se dá por meio de convite.
Nós podemos colocá-lo em contato com o
clube que melhor atende a suas necessidades e
interesses.
Você expressa interesse
Fale um pouco de você e o que espera encontrar
no Rotary Club. Isso nos ajudará a encontrar os
clubes da sua área com mais chances de atender às
suas expectativas.
Nós o colocamos em contato com um clube
Com base nas suas preferências e interesses, os
líderes rotários da sua região o colocarão em
contato com o clube que melhor atende às suas
expectativas.
O clube entra em contato com você
Um associado do Rotary Club lhe telefonará ou
mandará um e-mail para falar sobre seu interesse
em se associar. Você será convidado a comparecer
a uma reunião, participar de um evento social

Você entra para o clube!
Envolva-se nas atividades do Rotary integrando
uma comissão, encarregando-se de um projeto ou
organizando um evento social. Mostre iniciativa e
contribua ao seu clube.
Mais oportunidades:
Indique um associado
Você conhece alguém que se identificaria com o
Rotary? Recomende um associado em potencial
e nós o ajudaremos a se conectar ao clube
certo. Apenas rotarianos podem indicar novos
associados. Para sugerir uma pessoa ao seu
próprio clube, fale com o secretário.
Volte ao Rotary ou troque de clube
Você se mudou para outra cidade ou está
trabalhando em um horário diferente? Nós
podemos ajudá-lo a voltar ao seu antigo clube ou
a encontrar um novo Rotary Club.
Bolsas de estudo e programas para jovens
Nós temos bolsas de estudo, programas e grupos
para todas as idades e interesses. Contate o
Rotary Club mais próximo para explorar as
opções na sua região e saber como se envolver.
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SEMINÁRIO DE TREINAMENTO
GATS – EQUIPE DISTRITAL - PETS

O

Seminário de Treinamento de Presidentes Eleitos (PETS), GATS e Equipe Distrital foi realizado no dia 30 de abril no Teatro
Dante Barone, na Assembleia Legislativa,
em Porto Alegre.
O encontro reuniu mais de 120 rotarianos e rotaractianos. Entre eles, os que irão
assumir as presidências dos seus Clubes no
Ano Rotário 2022-23, do Distrito 4680, e
contam com os governadores assistentes e
equipe distrital. O evento teve a participação dos seguintes palestrantes: *Saudação:
ROSANE MARIA BORTOLINI, governadora
eleita 2022-23, A apresentação do lema rotário: IMAGINE O ROTARY – VÍDEO – JENNIFER JONES PRESIDENTE DO ROTARY INTERNATIONAL, 2022-2023, Ênfase Presidencial
/ Administração do Distrito / Plano de Comunicação e Metas para Gestão 2022-2023;
*Mensagem de vídeo do JULIO CÉSAR SILVA
– SANTISTEBAN OJEDA - Diretor do Rotary
International, 2021-2023; *Atribuições e
responsabilidades dos governadores assistentes – Equipe Distrital e Presidentes Eleitos: Gov. VALDIR BRUXEL; *JOSÉ CLAUDINEY ROCCO, coordenador do
Rotary da Região 31, também falou sobre a motivação de

Rotary aos clubes e companheiros através
de um vídeo; *O tema Desenvolvimento do
Quadro Associativo foi abordado pelo Governador WALDEMAR LOPES DE MORAES,
presidente da Comissão do D.Q.A. Distrital
4680; e, também pelo Governador do Distrito 4780, ANDRÉ VILAVERDE, Coordenador Assistente do D.Q.A. do Rotary para a
Região 31; *Dinâmica e Orientações como
organizar reuniões semanais e oficiais de
um Rotary Club: VALDIR BRUXEL; *Imagem
Pública: JEFFERSON SCHMECHEL – Coordenador Distrital da Comissão de Imagem
Pública; *Comissão Distrital de Diversidade,
Equidade e Inclusão do Distrito 4680 do
Rotary International: ANDERSON ZERWES
DE FREITAS; *Fundação Rotária: Mensagem
de vídeo do PAULO FONSECA, Governador
do Distrito 4430; *ABTRF e Seguro Solidário: SIDNEI CONRAD; *Elevat Rotaract – o
Rotaract e o Rotary: é hora de conexão: SAMUEL NEIVAL; *Fundação Rotária e Projetos
foi tema abordado por, CLAUDETE SULZBACHER; *Avaliação e Mensagem final: ROSANE MARIA BORTOLINI, governadora eleita 2022-23; *Governador TABAJARA RAMALHO DE ANDRADE fez o encerramento.
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FAÇA SUA INSCRIÇÃO PARA A CONFERÊNCIA NO Site: www.rotary4680.com.br

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:
O valor das refeições: Jantar de abertura, almoço e jantar de encerramento terá um custo de
R$ 75,00 cada refeição por pessoa.

As reservas de hotel e refeições devem ser realizadas junto ao hotel pelo
e-mail: contatotricanela@trihoteis.com ou pelo whattsApp (54) 3282 5600.
A inscrição para a Conferência é gratuita e deverá ser realizada no site do distrito: www.rotary4680.com.br
Na página inicial do site tem um acesso para inscrição.
Os formulários para preenchimento sobre as premiações estão sendo enviadas aos clubes e também estarão disponível no site.

Acesse o site www.rotary4680.com.br e confira as informações e atualizações.
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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
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