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APRESENTAÇÃO/mensagem  

Companheiras, este Guia foi atualizado e organizado de maneira a trazer informações 

pertinentes à gestão distrital que se iniciou em 02 de julho de 2016 e terminará em junho de 

2017. Com base nos guias anteriores de algumas das ECD-Ex-Coordenadoras Distritais: 

Adriane Coutinho, Marilene Rodrigues e Magali Beralda, compilei alguns textos 

tradicionais e adicionei e atualizei algumas informações necessárias visando melhor 

administração e comunicação entre todas as companheiras das ASR e do Colégio de 

Coordenadoras. É muito importante que haja uma boa comunicação entre todos os níveis de 

trabalho afim de que evitemos mal entendidos, equívocos e principalmente falta de 

participação por não receberem as mensagens. Para isso, é imprescindível que todas nós 

tenhamos o cuidado de manter atualizados os cadastros de todas as companheiras, cônjuges 

e associadas das Casas da Amizade: nome, telefone, email, endereço, cargo, conselho 

diretor, data nascimento, etc. Favor enviar qualquer alteração cadastral para o email da 

Coordenadora e/ou para a Secretária Distrital. 

Nosso trabalho é facilitar o desenvolvimento dos trabalhos e conto com todos os conselhos 

diretores das ASR e coordenadoras assistentes para me ajudar nesta administração. Nossa 

proposta é de valorizar todas as associadas, reconhecer suas habilidades e ouvir suas 

sugestões que contribuam positivamente para tornar a Coordenadoria e as ASR mais 

próximas, unidas e mais produtivas. 

Portanto, queridas companheiras esposas/cônjuges e demais familiares de rotarianos, tenho 

certeza de que vocês não são apenas esposas, irmãos ou filhos (as) de rotarianos, são muito 

mais, são pessoas que detém qualidades diversas, são pessoas empreendedoras, criativas, 

administram suas casas e seus negócios, suas empresas, e, ainda podem fazer muito mais se 

motivando como eu para ajudar o próximo através do companheirismo solidário das ASR e 

do Rotary!  

Embora atualmente não exista oficialmente Casa da Amizade em Poços de Caldas, bem 

como em outras tantas cidades de Minas Gerais, penso que é importante que as esposas de 

Rotarianos e familiares, independente de serem associados, participem dos eventos do 



5 
 

 

                                                                

clube e do Distrito. É uma forma de apoiar os seus cônjuges, fazer novas amizades, fazer o 

bem, melhorarem-se como pessoas cidadãs, melhorar seu autoconhecimento, viver 

experiências enriquecedoras, viajar, divertir-se e conhecer novos amigos e lugares. E 

também de conhecerem um pouco mais sobre o que é Rotary, o que o Rotary tem feito aqui 

e no mundo. Participar do Rotary é uma oportunidade de se desenvolverem ainda mais no 

auxílio social, vindo a ter oportunidade de se destacar na comunidade como “um (a) ator (a) 

social”. Você ou sua Casa da Amizade poderá contribuir com alguma habilidade intelectual 

ou manual, algum produto, ou qualquer coisa que você já gosta de fazer e que pode ser útil 

para melhorar a vida de alguém em nossa sociedade mesmo que em pequenas gotas de 

caridade ou a partir de singelas doações de alguns centavos que se acumulam em suas 

bolsas ou gavetas para o projeto “Moeda Feliz” ou a “Casinha Feliz”. Estas pequenas 

iniciativas, que partem de você mesmo (a), poderão fazer a diferença na comunidade e 

certamente irá receber por isso reconhecimentos sociais, do Clube de Rotary, da Casa da 

Amizade e do nosso Distrito 4560. Suas atividades voluntárias e organizadas através das 

ASR ou do Rotary fazem bem à comunidade e a você mesma, pois, ajudar o próximo 

aumenta sua autoestima e seu bem-estar ao se sentir útil, satisfeita e realizada pelos 

resultados positivos obtidos.  

Nosso foco central, neste ano rotário, é o Centenário da Fundação Rotária (1917/2017), 

fonte dos recursos econômicos dirigidos aos projetos sociais mundiais, principalmente ao 

Fim da Poliomielite em todos os continentes. Falta muito pouco, bem pouco mesmo, para 

erradicar esta doença que atinge as crianças, por isso, vamos ajudar John Germ, nosso 

Presidente de R.I. 2016/17, doando agora, mais recursos financeiros à Fundação Rotária, 

para que em junho de 2017, possamos comemorar juntos, a extinção da paralisia infantil no 

mundo. Vamos mostrar o que a ASR é, sua força, e, o que ela representa socialmente em 

termos de amizade e solidariedade mundiais. Enfim, agradeço por esta oportunidade de 

servir e desejo muito sucesso, luz e paz a todas nós. 

Carmen S.T.P. Rodrigues 
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COMPROMETIMENTO NO SERVIR: 

 

À esquerda, Carmen, Coordenadora/ASR, e esposo Governador João Otávio; à direita Presidente de 

R.I. Rotary International, John Germ e esposa Judy. Foto realizada em Janeiro de 2016, durante o 

treinamento na Assembleia Internacional do Rotary International em San Diego, CA-USA. Ano 

rotário 2016/2017. 

Agradecimento ao Rotary International 

Registro aqui minha mensagem de agradecimento ao Rotary International que possibilitou a nós 

vivenciarmos grandes momentos na Assembleia Internacional. Fiquei impressionada com a 

grandeza desta instituição, tão bem organizada e que congrega pessoas do mundo todo num mesmo 

ideal de servir e praticar a paz entre os povos. Justamente quando participamos de encontros 

rotarianos como esse, e, outros mais, tais como encontros nacionais: por exemplo, a Conferência 

Distrital; eventos regionais como as Reuniões anuais regionais de Governadores (em nossa região 

se denomina: “Regocentro”), evento nacional como o Instituto Rotário (ocasião em que ocorrem 
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treinamentos de governadores e outras atividades de informação e formação rotária) e eventos 

internacionais como a Convenção Internacional de R.I. e demais treinamentos específicos, é que 

passamos a tomar consciência real da dimensão do quanto o Rotary está presente realizando o bem 

no mundo. Através dos projetos nacionais e internacionais colocados em ação, o Rotary age 

beneficiando e dignificando o ser humano de todas as etnias, sociedades, culturas e lugares. E, além 

disso, passamos a aumentar e aprofundar amizades, principalmente dentro de nosso próprio país de 

origem. Saímos desta experiência impar, muito mais enriquecidos de conhecimentos e de 

motivação, de amizade e afetividade. Agora nos resta cumprir, no limite de nossas forças e 

possibilidades, o que casal John e Judy esperam de nós, motivar os rotarianos do nosso distrito a 

viver Rotary e transformar vidas através do serviço ao próximo. Nesse mesmo espírito do servir, 

junto com nossa equipe distrital, esperamos assim, contribuir adequadamente para uma boa gestão 

com muito ânimo, amor e dedicação. 

 

Agradecimento às ASR e Colégio de Coordenadoras 

Queridas companheiras das Casas da Amizade e do colégio de Coordenadoras, a todas vocês 

agradeço esta oportunidade de aprendizado e novas experiências. Agradeço a confiança em mim 

depositada e, toda amizade que está se desenvolvendo a cada dia em que nos encontramos. O 

caminho da coordenadoria se abriu naturalmente conforme a tradição da vida rotária e das ASR. 

Com base no Estatuto do Colégio de Coordenadoras, a esposa do Governador tem a opção de 

assumir o cargo de Coordenadora Distrital das ASR, e, eu aceitei esse desafio com muita gratidão, 

porque também é uma maneira e oportunidade de servir ao próximo. A Coordenadora só existe em 

razão das esposas de Rotarianos que se organizam em Casas da Amizade. Estou assim à disposição 

das ASR e, da Coordenadoria, para desenvolver esta jornada de novos conhecimentos, atividades e 

novas amizades. Segundo Paul Harris: “Esforços individuais podem atender necessidades 

individuais, mas esforços conjuntos visam servir a humanidade. O poder dos esforços conjuntos é 

ilimitado”. Portanto, sigamos juntas num mesmo objetivo de amizade, companheirismo e trabalho 

de serviço humanitário. 
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PRESIDENTE DE ROTARY INTERNATIONAL 

John F. Germ 

Judy (cônjuge) 

 

LEMA 2016/2017 

“Rotary a serviço da humanidade” 

GOVERNADOR DO DISTRITO 4560 

João Otávio Veiga Rodrigues 

Poços de Caldas-MG 

COORDENADORA DISTRITAL DAS ASR DO DISTRITO 4560 

Carmen Sílvia Toledo Da Pós Rodrigues 

Poços de Caldas-MG 

CONSELHO CONSULTIVO 

Colegiado de Coordenadoras 

INSTRUTORA DISTRITAL DAS ASR –“Casas da amizade” 

Adriane Coutinho Barbosa Bandeira – CD 2013/2014 – Lavras - MG 

CONSELHEIRAS PESSOAIS 

Magali Beralda Diniz Moreira de Souza - CD 2011 /2012 – Itapecerica-MG 

Vani Costa Béze – Oliveira-MG 

Marilene Rodrigues Ferreira - CD 2015/2016 – Divinópolis-MG 

COORDENADORA ELEITA- 2017-18 

Vani Costa Béze – Oliveira-MG 
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CONHECENDO O LEMA ROTÁRIO do ANO 2016/17 

“ROTARY A SERVIÇO DA HUMANIDADE” – John Germ 

“Estamos em uma encruzilhada, olhando para um ano que poderá ser conhecido como o maior 

da história do Rotary. O ano em que o mundo verá o último caso de pólio”, J.Germ. 

 

 

O fundador do Rotary, Paul Harris, acreditava que "servir a humanidade era a coisa mais 

importante que uma pessoa pode fazer", disse John Germ, e "ser parte do Rotary nos dá a 

oportunidade para que isso aconteça". 

 

Germ revelou o Lema de 2016-17, Rotary a Serviço da Humanidade, para os governadores eleitos, 

no dia 18 de janeiro, durante a Assembleia Internacional em San Diego, EUA.  
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“Eu acredito que todo mundo reconhece o Rotary pelo que ele realmente é: uma oportunidade 

única de mudar o mundo para melhor, para sempre, através do serviço à humanidade”, disse 

Germ. 

Os rotarianos do mundo todo estão servindo a humanidade fornecendo água limpa para 

comunidades subdesenvolvidas, promovendo a paz em áreas de conflito e fortalecendo as 

comunidades através da educação básica e alfabetização. Porém, nossa maior prioridade é a 

erradicação mundial da poliomielite. 

 

Após um ano histórico em que a transmissão do vírus selvagem da pólio foi interrompida na Nigéria 

e em toda a África, estamos mais perto do que nunca de erradicar esta doença, enfatizou ele.  

“Estamos em uma encruzilhada, olhando para um ano que poderá ser conhecido como o maior 

da história do Rotary. O ano em que o mundo verá o último caso de pólio", disse ele. 

A paralisia infantil é endêmica em apenas dois países: Afeganistão e Paquistão. A pólio será a 

segunda doença humana a ser erradicada.  

 

"Quando esse momento chegar, é extremamente importante que a nossa organização esteja pronta. 

Precisamos ter certeza de que seremos reconhecidos por nosso sucesso, e usar isso para conseguir 

mais parceiros, crescer nosso quadro associativo e implementar ações mais ambiciosas nas 

próximas décadas.” 

 

Germ, do Rotary Club de Chattanooga, EUA, incentivou os presentes a divulgar o papel do Rotary 

na luta por um mundo sem pólio. 

“Quem quer fazer o bem sabe que o Rotary é um instrumento capaz de mudar o mundo. Todo 

Rotary Club deve estar preparado para oferecer esta oportunidade", enfatizou Germ. 

 

Projetar a imagem pública do Rotary não é a única maneira de aumentarmos o nosso quadro 

associativo. “Precisamos de clubes flexíveis para que nosso serviço seja mais atraente para os 

associados jovens, aposentados e pessoas que ainda estão na ativa.” Germ acrescentou: 

“Precisamos de mãos dispostas, compaixão e mentes brilhantes para irmos muito mais além no 

nosso trabalho". 

 

FONTE: https://www.rotary.org/myrotary/pt/news-media/not%C3%ADcias-e-destaques/germ-reveals-

rotary-serving-humanity-2016-17-presidential-theme 

https://www.rotary.org/myrotary/pt/news-media/not%C3%ADcias-e-destaques/germ-reveals-rotary-serving-humanity-2016-17-presidential-theme
https://www.rotary.org/myrotary/pt/news-media/not%C3%ADcias-e-destaques/germ-reveals-rotary-serving-humanity-2016-17-presidential-theme
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BIOGRAFIA DA COORDENADORA 2016/17 

 

Dados pessoais e profissionais 

Carmen Sílvia Toledo Da Pós Rodrigues, Psicóloga e Terapeuta Holística, nasceu na cidade de 

Jundiaí-SP, aos 04 de abril de 1956, primeira filha do casal Luíz Gonzaga Da Pós (“In memoriam”) 

e Maria Terezinha Toledo. Tem dois irmãos Eduardo Da Pós e Paulo de Tarso Toledo Da Pós (“In 

memoriam”). Aos sete anos a família mudou para a cidade de Campinas onde foi educada no ensino 

primário e ginasial no tradicional Colégio Católico “Ave Maria”. Desde 1978, sua vida é orientada 

pela filosofia Cristã-Espírita codificada por Allan Kardec. Na adolescência cursou o colegial na 

tradicional instituição estadual de ensino Colégio “Culto à Ciência”. A seguir ,em Itú-SP, graduou-

se em Ciências e Biologia. Em São Paulo, capital, especializou-se em Terapia Floral no IBEHE-

Instituto Brasileiro de Estudos Homeopáticos. Em Belo Horizonte, estudou Homeopatia Popular 

pela UFV-(Universidade Federal de Viçosa) e História, Filosofia e Técnicas do Yoga com Mestre 

De Rose (UNIYOGA). Mais adiante, em Poços de Caldas na PUC-Minas, graduou-se bacharel em 

Psicologia (2013) e, em 2016, concluiu pós-graduação em Avaliação Psicológica. Trabalhou em 

Campinas-SP, por 15 anos, em dois órgãos estaduais como Servidora Pública, no ITAL – Instituto 

de Tecnologia de Alimentos e como Exatora, na Secretaria Estadual da Fazenda. Neste último local 

conheceu seu colega de trabalho, João Otávio Veiga Rodrigues com o qual é casada desde 1979 e 

teve 5 (cinco) filhos: Lívia (1981-“in memoriam”), Pedro Augusto (1982), Yvan Francisco (1983), 

Naomi Cristina (1985) e Raíssa (1989). Há 28 anos, desde 1988, vive em Minas Gerais por motivo 

de trabalho, vindo a residir em algumas cidades mineiras: Lavras, Varginha e atualmente em Poços 

de Caldas. Além da formação profissional, estudou música por 10 anos no conservatório Estadual 

de Varginha - MG, completando o nível técnico no instrumento Cello. Aprecia música, teatro, 
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fotografia, palestras, filmes clássicos antigos, musicais e documentários instrutivos nas áreas de 

Ciência, História, Tecnologia, Saúde, Espiritualidade e Autoconhecimento.  Atuou no serviço 

voluntário em diversas entidades nas áreas de: evangelização infantil, presídios, hospitais, 

plantonista na prevenção ao suicídio e atendimento a pessoas carentes. 

VIDA ROTÁRIA e ASR 

Em 2013, tornou-se companheira Paul Harris. Em abril de 2014 foi admitida no Rotary Clube de 

Poços de Caldas/D.4560 e, no mesmo ano foi indicada pelo Colégio de Coordenadoras como 

Coordenadora das ASR- Associação das Senhoras de Rotarianos 2016/17, do D.4560.  

Junto com seu esposo João Otávio, então governador distrital indicado do Distrito 4560, passou a 

frequentar todos os eventos pertinentes aos treinamentos de casal governador, tais como Institutos 

Rotary (Em Natal e Rio de Janeiro), encontros regionais/Regocentros (Montes Claros e Caxambu), 

Convenção Internacional do R.I., em São Paulo, Assembleia internacional em San Diego-

Califórnia-USA e Conferências Distritais de diversos distritos do Brasil. Atualmente participa do 

Instituto de Liderança Rotária ministrado no Sul de Minas (Guaxupé e Poços de Caldas). Ocupou os 

cargos de Oficial de Intercambio (2014/15) e de secretária (2015/16) do Rotary Club de Poços de 

Caldas. Tem frequentado os treinamentos distritais das ASR/Casas da Amizade (PETS, GATS e 

Assembleia). Desde 2014 participa das reuniões do Colégio de Coordenadoras das ASR. 

Atualmente coordena um grupo de ex-associadas das Casas da Amizade de Poços de Caldas no 

intuito de pesquisar a História passada desta entidade e dar oportunidade ao companheirismo às 

esposas de rotarianos da cidade de Poços de Caldas. 

 

OBS.: Particularidades/Restrições alimentares 

NUTRIÇÃO OVO-LACTO-VEGETARIANA 

Em vista das visitas aos Clubes e ASR, foi solicitado informar sobre restrições alimentares. 

Nossa orientação alimentar básica é ovo-lacto-vegetariana , isto é, Eu e João Otávio apenas 

não ingerimos carnes de qualquer animal. 
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MENSAGEM DO GOVERNADOR 2016/2017-D. 4560 

JOÃO OTÁVIO VEIGA RODRIGUES 

 

Prezadas Senhoras das Associações de Senhoras de Rotarianos 

Paz! 

Iniciaremos uma nova jornada ao longo deste próximo ano rotário. A presença, 

participação, atuação desta organização, que soma 78 anos de ricas e valiosas experiências, 

será indispensável para a nossa gestão, em que pontificaremos o Rotary a Serviço da 

Humanidade! 

Queremos que os Rotary Clubs deixem de ser mantenedores das entidades assistenciais da 

cidade e tornem-se efetivas células rotárias a serviço da Humanidade! 

A sensibilidade, a percepção feminina, a intuição de todas virá agregar valor na 

identificação real das necessidades de suas comunidades. No passo seguinte, ajudar o 

Rotary no desenvolvimento de Projetos que façam a diferença na qualidade de vida de seus 

concidadãos, na busca de parceiros e na realização dos Projetos.  

Realizaremos “Rotary’s days” nas visitas do Governador Distrital, trazendo para o espaço 

público, junto com o Rotary Club os seus parceiros da cidade e as entidades beneficiadas 

pelos Projetos, e quero encontrar um “stand” da Casa da Amizade local.  

Nossa Fundação Rotária completará, em 2017, 100 anos de atuação, e em homenagem a 

isso peço-lhes apoio para realizarmos a maior arrecadação em favor da FR do nosso 

Distrito, através das várias ações que desenvolveremos, neste ano rotário: venda do 

Panetone da Amizade, Casinha Feliz, “Todo Rotariano, Todo Ano”.   
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Sobre os panetones, faremos a divulgação do preço do panetone em Julho/2016; abriremos 

as encomendas de panetones de agosto até 30 de setembro; em novembro, serão efetuadas 

as entregas. O pagamento dos panetones encomendados será feito até 20 de dezembro. O 

Distrito dará um prêmio à Casa da Amizade que vender maior número de caixas de 

panetones.  

O ano rotário está à nossa porta. Trabalhemos por nossas comunidades! A nossa felicidade 

e a felicidade de nossas comunidades depende de nós!  

      

Cordialmente 

 

João Otávio Veiga Rodrigues 

Governador Distrital – Gestão 2016/17 – D4560 
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ASSOCIAÇÃO DE SENHORAS de ROTARIANOS/ CASA da AMIZADE 

 

 

Uma ASR existe em consequência de Rotary, caminhando paralelamente, mas com vida própria e 

estatutos regendo seu funcionamento. É formada por esposas de rotarianos, que espontaneamente 

passam a integrar a entidade, cujo nome está sendo adotado em todo o país para melhor 

identificação e sentido de unidade.  É uma Associação prestadora de serviços de caráter assistencial, 

moral e cultural, sem fins lucrativos e que tem por finalidade: promover maior aproximação entre as 

Senhoras de Rotarianos; cooperar e auxiliar entidades filantrópicas, assistenciais e educativas; 

fundar, manter e orientar creches, lares, escolas e outras obras assistenciais necessárias à 

comunidade e ao bem-estar da coletividade.  

Ao integrar a Associação, a companheira fará parte do quadro associativo, passando a ter direitos e 

obrigações. Deverá pagar a contribuição mensal estipulada em Assembleia, frequentar reuniões, 

cumprir as disposições estatutárias, procurar integrar-se na entidade e entrosar-se com as 

companheiras, auxiliando-as nas promoções e nos trabalhos. Caso algum cônjuge de rotariano não 

queira ou não possa, por motivos particulares, pertencer ao quadro associativo, nada o impedirá de 

comparecer às reuniões festivas ou comemorativas do Rotary a que seu familiar pertença.  

O número de sócias colaboradoras não poderá ultrapassar a 15% (quinze por cento) do número de 

sócias efetivas, nem podem ocupar o cargo de presidente nem de vice-presidente.  

HISTÓRICO 

Em Bauru, então pequena cidade do Estado de São Paulo, realizou-se nos idos de 1938 o primeiro 

encontro de Senhoras de Rotarianos. Este encontro despretensioso e meramente social transformou-

se em ambiente propício de compreensão e entusiasmo. Uma ideia feliz, pequenina como uma 

semente, germinou, multiplicou-se, e se concretizou nesta obra grandiosa que é hoje a Associação 

de Senhoras de Rotarianos. Nesse ano, o então presidente do Rotary Club de Bauru, era Alencar 

Rezende de Carvalho. Sua esposa, Violeta Loureiro de Carvalho, convidou diversas senhoras para 

uma reunião informal em sua residência. Nesta reunião alegre e festiva foi lançada por ela a ideia de 
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se reunirem semanalmente, para um melhor entrosamento, com fins filantrópicos. Iriam 

proporcionar às crianças desprotegidas o agasalho, o pão e o leite para sua subsistência. A ideia foi 

aceita com grande entusiasmo. Havia em Bauru um pequeno lactário “Rodolfo Miranda” e um 

dispensário, “Fernandes Figueira”, que serviam as crianças menos favorecidas. As senhoras de 

Rotarianos se dedicaram de início a essas duas Entidades e mais tarde socorriam um grande número 

de crianças de regiões diversas, que vinham até a cidade de Bauru. Em 1942, na 10ª Conferência 

Distrital, em Poços de Caldas, o Rotary Club de Bauru levou entre as suas contribuições a criação 

da Reunião de Senhoras de Rotarianos. O companheiro Armando de Arruda Pereira, então 

presidente do Rotary Internacional, achou louvável e proveitosa a instituição e pediu aos demais 

associados, que organizassem associações iguais junto aos seus clubes. Desta forma, espalhou-se a 

Associação de Senhoras de Rotarianos, criada e fundada em Bauru, em 1938.  

As senhoras constituíram suas associações e acabaram tendo que lhes dar fundamento jurídico 

porque formaram patrimônio. Isto foi acontecendo em toda parte, com o importante objetivo de 

cooperar com a comunidade, sanando pela definição de suas metas de trabalho, algumas 

necessidades e exigências existentes.  

No Brasil, a ASR é uma entidade civil considerada de utilidade pública pela Lei 5575 de 17-02-69 

(Dec.72.300) sancionada pelo presidente Médici; tem seu estatuto e regimento interno próprios 

como instituição autônoma, independente juridicamente dos Rotary Club, mas sempre parceira 

destes em diversas atividades. Possui metas de trabalho que variam de acordo com as necessidades 

de sua cidade, atendendo aos necessitados nos seus variados aspectos. Seu principal objetivo deve 

ser a amizade. Organiza promoções sociais, culturais e especialmente beneficentes; participa das 

realizações comunitárias realizadas pelos Rotary Clubs.  

 

NOMENCLATURAS  

SENHORAS DE ROTARIANOS: São todas as esposas de rotarianos, independente de fazerem ou 

não parte da ASR.  

ASSOCIADA DE ASR: É toda esposa de rotariano ou voluntária que se filie a uma ASR.  

ROTARIANAS: São mulheres que por terem uma classificação profissional ingressem em Rotary 

como sócias.  

Nada impede que a rotariana esposa de rotariano assuma cargos ou participe de uma ASR. A 

rotariana não esposa de rotariano poderá ser sócia colaboradora, não podendo exercer cargo de 

presidente ou vice-presidente da ASR.  

FONTE: Texto adaptado do site http://www.casasdaamizade.com.br/v1/historia.php 

http://www.casasdaamizade.com.br/v1/historia.php
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COLÉGIO DE COORDENADORAS 

 

 

ANO COORDENADORA GOVERNADOR CIDADE 

1971/72 Maria Emília Mauad Luiz Gonzaga Itajubá 

76/77 Cleurice Pereira Rezende Louzada Lavras 

82/83 Nilda Piedade Campos Azevedo José Otávio Três Pontas 

85/86 Heliana Antônia P. Carrico Zoroastro Divinópolis 

87/88 Odete de Alencar e Silva José de Alencar Poços de Caldas 

88/89 Maria José Cunha Dantas Edmundo Caxambu 

89/90 Terezinha Alves de Carvalho Walter Arcos 

90/91 Maria Stela Godinho Lopes Gabriel Lavras 

91/92 Wilba Lemos Barbosa Gastão Boa Esperança 

92/93 Neusa Cassimiro da Silva Juscelino Itaúna 

93/94 Darcy de Castro Mendes Lindley Gregório Oliveira 

94/95 Arlete Maria Corrêa Barbosa Valdizar Divinópolis 

95/96 Nilda de Jesus Duarte Rios João Márcio Lavras 

96/97 Maria Isabel da Silva Peçanha Carlos Alberto Divinópolis 

97/98 Maria Aparecida A.Souza Juventino Júlio Lavras 

2002/03 Maria Marta T. Barbosa João Carlos Monte Sião 

2004/05 Eveline Faustino de Campos Aroldo  Pouso Alegre 

2005/06 Ângela Santos Mathias Sarto  Antônio Élcio Elói Mendes 

2006/07 Marina Coutinho S. Gomide Huáscar Itaúna 

2007/08 Elisene Bonfim de Araújo Luiz Ouro Fino 

2008/09 Norma de Almeida Ferreira Murillo Bom Sucesso 

2009/10 Zilda de Castro Coelho Carlos Alberto Itajubá 

2010/11 Maria Gonçalves Bolonha Pereira (Cida) Walmor Guaxupé 

2011/12 Magali Beralda Diniz Moreira de Souza Fabiano Antônio Itapecerica 

2012/13 Maria Aparecida Oliveira Garcia Aristides Beraldo Arcos 

2013/14 Adriane Coutinho Barbosa Bandeira Virgílio Augusto Lavras 

2014/15 Magali Beralda Diniz Moreira de Souza Ângelo Antonio Itapecerica 

2015/16 Marilene Rodrigues Ferreira Paulo Roberto Divinópolis 

2016/17 Carmen Sílvia Toledo Da Pós Rodrigues João Otávio Veiga Poços de Caldas 

2017/18    
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 COLÉGIO DE COORDENADORAS 

“IN MEMORIAM” 

  

1955/56 Aparecida Mourão Flora Rowilson Poços de Caldas 

1960/61 Wanda Faria Lima Almir Lavras 

1973/74 Odete Calacha V de Resende Benedito Cambuquira 

1975/76 Maria Aparecida Salomão Junqueira Celso Jadir Itajubá 

1977/78 Neusa Lopes Castilho Moreira Francisco Caxambu 

1978/79 Maria de Fátima Amorim Joaquim São Lourenço 

1979/80 Eliane Ferreira P. Siqueira Rubens Itanhandu 

1981/82 Dilza S. Nilo Ciro Lagoa da Prata 

1983/84 Ruth Rocha Naves Sebastião Lavras 

1984/85 Ivete Gonçalves Nogueira Guaracy Itaúna 

1986/87 Maria Lyra Pereira  Álvaro Itajubá 

1998/99 Zélia Araújo Boeri Zoroastro Alfenas 

1999/00 Maria Inês Souza Bonnani Fernando Itajubá 

2000/01 Zélia Araújo Boeri Celso Alfenas 

2001/02 Ivete Gonçalves Nogueira Patrícia Itaúna 

2003/04 Zélia Araújo Boeri José Otávio Alfenas 
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 Casa da Amizade e Rotary 

“Um casamento necessário” 

A Casa da Amizade, representada pela ASR e o Rotary, têm uma história em comum, pois, ambas 

as instituições, embora, autônomas e independentes, convergem para o mesmo ideal que é o 

SERVIR. Adotam os lemas principais de Rotary Internacional: “DAR DE SI ANTES DE PENSAR 

EM SI” e “MAIS SE BENEFICIA QUEM MELHOR SERVE’’. O objetivo é nunca concorrer, mas 

somar forças numa parceria harmoniosa e construtiva em busca da fraternidade e da paz universal. 

A ASR/Casa da Amizade será sempre uma ilha de ternura, companheirismo e solidariedade 

humana, na medida em que seus membros mantiverem viva a sua filosofia: Servistes hoje? A 

quem? À árvore? Ao teu amigo? Ao teu irmão? À sua cidade? 

 

É fato que a Casa da Amizade não existiria sem o Rotary. Se existisse, seria apenas mais uma 

associação filantrópica como tantas outras ligadas a bairros, igrejas ou orfanatos. Por outro lado, o 

Rotary, sem dúvida, existiria sem Casa da Amizade, mas se ressentiria sem os seus trabalhos, pois, 

do companheirismo aos grandes programas rotários, a participação feminina é decisiva. 

Podemos, portanto, comparar Casa da Amizade e Rotary como um casamento feliz. Assim, mais do 

que nunca unidos, entrosados, trabalhando para o ideal comum, vencendo os desafios da 

humanidade através do exemplo, da busca da justiça e da paz mundial. 
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ROTARY - É uma organização internacional dedicada à prestação de serviços humanitários. Os 

homens e as mulheres associados ao Rotary são líderes profissionais e empresários que se dedicam 

a melhorar a qualidade de vida de seus semelhantes, nas respectivas comunidades e no resto do 

mundo. Os Rotary Clubs implementam grande variedade de projetos de prestação de serviços 

visando combater a pobreza, fome, analfabetismo, uso de drogas e poluição. Serviços à juventude 

são enfatizados. Trabalhando com e pelos líderes do amanhã, o Rotary patrocina clubes de 

prestação de serviços para pessoas jovens e oferece programas de orientação profissional. 

 

O EMBLEMA DO ROTARY 

 

 

O emblema oficial de Rotary é o Distintivo Rotário. Uma roda tem sido o símbolo do 

Rotary desde o seu começo. O primeiro desenho da roda foi feito por Montague Bear, rotariano de 

Chicago e engravador que projetou uma simples roda de trem, com alguns traços ao seu 

redor para dar a perspectiva de movimento.  

DESCRIÇÃO DA RODA DENTEADA-Atualização: 

Há alguns distritos brasileiros que publicaram em seus guias distritais informações sobre o 

significado da Roda Denteada quanto aos 24 dentes e 6 raios, mas, oficialmente, para o ROTARY 
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INTERNATIONAL isso não existe, são apenas interpretações brasileiras de cunho pessoal ou 

regional. 

Em termos históricos e oficiais, a roda foi projetada para transmitir a idéia de “Civilização e 

Movimento”. Em 1922, foi deliberado que todos os Rotary Clubs deveriam adotar o símbolo, que 

passaria a ser de uso exclusivo dos rotarianos. Assim, em 1923, a atual roda de engrenagem, com 24 

dentes e seis raios, foi adotada como símbolo pela então “Associação do Rotary International”. Um 

grupo de engenheiros opinou que uma roda de engrenagem era mecanicamente impossível e que, 

portanto, seria necessário que a mesma contivesse, em seu centro, um rasgo de chaveta.  

Consequentemente, em 1923, o rasgo de chaveta foi anexado, e o símbolo, como é hoje 

conhecido, foi adotado como o emblema oficial do “Rotary International”. Uso O distintivo deve 

ser usado sempre pelo rotariano, dentro ou fora das reuniões, na cidade ou em viagens, 

principalmente em viagens, como elemento de identificação. Ele dá excelentes oportunidades de 

prestar serviços a companheiros de outras regiões e também de sermos atendidos por outros 

companheiros quando em viagem, em casos de necessidade.  

O distintivo é de uso restrito e exclusivo dos Rotary Clubs e dos rotarianos. Além dos usos 

autorizados, ele pode ser usado também, em adesivos de pára-brisa de veículo usado por rotarianos 

ou familiares.  

 

 

  “ASR”    

 O EMBLEMA DAS ASR- CASA da AMIZADE 

As Casas da Amizade podem criar o seu emblema próprio e individual, porém, a rigor, não podem 

usar o nome e emblema do Rotary, isoladamente ou em conexão com o seu emblema, em bandeiras, 

flâmulas, crachás, cartazes, impressos e outros. 
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         ADVENTO DA FAMÍLIA ROTÁRIA 

- DISTRITO 4560 - 

Atualizado 2016/17 

 Graças à visão empreendedora de Paul Percy Harris e seus companheiros 

foi possível tornar real o advento da família rotária, e, hoje, anos após o seu 

Centenário, temos a certeza de que o mundo todo ganha com isso, pois há uma 

legião enorme de voluntários em prol de serviços humanitários. São essas pessoas, 

dedicadas em fomentar o companheirismo e o ideal de servir ao próximo. 

Marcados de muitas lutas e conquistas, sempre baseados no lema maior que é 

“Dar de Si Antes de Pensar em Si”, conscientes de que “Mais se Beneficia Quem Melhor 

Serve”. 

 Quando percorridos alguns anos, desde a sua fundação em Chicago, no 

período de 1949-50 tornou-se uma prática constante o presidente eleito de 

Rotary International lançar um lema que serve de inspiração a todos os rotarianos 

no período de sua gestão. 

 Prestando então uma homenagem, há mais de um século de serviços de 

RI, torna-se oportuna esta pequena reflexão, e já pegando carona nos lemas 

inspirados desde a criação deste nosso Distrito 4560, que tão bem nortearam os 

nossos governadores até aqui, ano rotário de 2016. 

 O Distrito 4560 nasceu sob o lema de Ernest G. Breitholz, presidente de RI no 

ano rotário 1971/72... Dizendo ao então Governador Distrital Luiz Gonzaga Mauad, 

que se “A Boa Vontade Começa Conosco” aproveitemos bem essa viagem de reflexão 

como rotarianos e também como seres humanos. 

 No giro desta tournée e a pedido do Chairmen Geraldo Horta Sanábio, 

primeiro visualizemos o nosso símbolo Rotário: 

 - É destaque em qualquer lugar que se apresente, e um marco de boas 

vindas a todos que chegam onde ele existe. Mas... “Examinemos Novamente”, disse 

Sanábio. 

 Quando no ano seguinte, veio outro Governador Bendito Valias de 

Rezende/Odete, fazendo à mesma observação: - O que significa para nós esse 

símbolo rotário? Essa engrenagem que roda o mundo, essa roda denteada com 
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seu encaixe perfeito, que segue irmanada entre povos e nações com dinamismo 

sempre nos alertando que “É Hora de Agir”, e o que ela representa para todos nós 

rotarianos. 

 Foi por isso que Waldemar Henrique Rausch/Geni, com entusiasmo solicitou 

a cada companheiro que “Renove o Espírito de Rotary”, sendo depois verdadeiro 

motivo de orgulho para nós brasileiros, quando então assumiu a presidência 

1975/76 de RI o companheiro Ernesto Embassay de Mello, juntando as forças com 

o governador Celso Jadir Gorgulho Junqueira/Mª Aparecida, logo foi dizendo: 

 - Façamos tudo para “Dignificar o Ser Humano”. 

 E ora, disse em 1976/77 nosso Gov. Oswaldo Louzada Serra/Creurice, se “Eu 

Creio em Rotary”, não é para ficar em evidência, mas sim por ter como único 

objetivo o de “Servir para Unir a Humanidade” vem nos lembrar Francisco de Assis 

Castilho Moreira/Neusa, ano 1977/78, de forma que possamos angariar benefícios 

em que esta mesma humanidade possa viver num mundo melhor. Mas para que 

isso aconteça é preciso que você “Estenda a Sua Mão” a fim de abraçar o lema 

rotário 78/79 com Ciro dos Santos/Mª de Fátima, e juntos, com Joaquim dos 

Santos Siqueira/Eliane, peçamos ao Deus criador “Que o Ideal de Servir Ilumine o 

Caminho”, em 1979/80. 

 Ainda que, cientes de termos uma profissão e outros afazeres, disse Jasper 

Leonel da Silva, isso 1980/81: “Encontremos Tempo para  Servir”, levando a todos os 

homens a “Compreensão e Paz Mundial Através do Rotary”, como bem disse o lema de 

Rubens de Souza Nilo “A Humanidade é uma Só, Criemos Pontes de Amizade em Todo 

Mundo”, enfatiza ainda o Gov. 1982/83 José Otávio de Azevedo/ Nilda, de forma 

que sejamos nós a própria ponte como elo de companheirismo. 

 Não sejamos egoístas, disse Sebastião Naves da Silveira/ Ruth, com 

igualdade “Compartilhemos Rotary para servirmos nossos semelhantes. Orientados 

deste modo por Guaracy de Castro Nogueira/Yvette, que aonde quer que vá 

cada rotariano “Descubra um novo mundo de Serviços”, porque a resposta está com 

Zoroastro Ferreira de Andrade/Heliana, quando diz que “Você é a Chave” e a luz de 

um “Rotary que leva a Esperança”, com Álvaro Pereira. 

Sempre unidos nesta engrenagem altruísta, orgulhosos de pertencermos a 

esta instituição, sempre de mãos dadas com o Gov. 87/88 José de Alencar e 

Silva/Odete, para que nossas ações falem mais alto, pois afinal somos “Rotarianos 

unidos para Servir Dedicados à Paz”. 
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 Agora, prezados companheiros é a vez de Edmundo Pereira Dantas 

Filho/Mª José, governar este Distrito e essa gama de voluntariado, questionando, 

se você está vivo... “Dê Vida ao Rotary: Viva–o intensamente!”, conquanto se alguém 

pensou que a indicação “Desfrute Rotary” com Walter Bachmann/Célia, parecia 

simples, percebeu mais uma vez o saudoso Presidente de RI, o brasileiro Paulo 

Viriato Correa da Costa, e o então Governador Gabriel de Siqueira Lopes/Mª 

Stela, que  “Valorizar Rotary Com Fé e Entusiasmo” não é fácil, porque é preciso ser 

disponível e despojado para que se “ Olhe mais Além de Si Mesmo”, confirmou 

Gastão Neto Barbosa/Wilba, sempre numa aceitação sem distinção, fazendo-nos 

entender o Gov. Juscelino da Silva/Neuza, que “A Verdadeira Felicidade está em ajudar 

o Próximo”, numa busca constante com Lindley Gregório Mendes/Darcy, de se 

oferecer o melhor, bastando apenas que você “Acredite no que faz e Faça Aquilo em 

que acredita”, de forma que “O Seja Amigo” na vez de Valdizar Roosevelt Diniz 

Barbosa/Arlete, siga abraçando o lema rotário de João Márcio de Carvalho Rios/ 

Nilda, pedindo que ”Atue com Integridade, Sirva com Amor e Trabalhe pela Paz”, Pois 

somente assim agiremos para que se “Construa o Futuro com Ação e Visão”, como nos 

disse Carlos Alberto de Araujo Peçanha/M. Isabel, em 1996/97. 

 Com ênfase, vem Juventino Julio de Souza/Cida – 1997/98 a todos 

conclamar: -“Mostre que o Rotary se interessa!” 

 Isso posto, Zoroastro Pimentel Boeri/Zélia, falando com muita propriedade, 

reafirma que somente assim é possível que você “Torne Real o Seu Sonho de Rotary”, 

indo em busca do novo milênio com Sergio Fernando Bonani/Mª Ines, rumo ao 

Rotary 2000 e dessa forma,  “Agir com coerência Sendo Atuante”. Incentivando a todos 

os companheiros vem Celso Falabella de Castro Filho ousar mais, fazendo “Criar 

consciência sendo Atuante”, e recordando-nos vem em 2001/02 a primeira mulher 

eleita Governadora, Patrícia Gonçalves Nogueira, dizendo que: - “A Humanidade é 

a nossa Missão”. 

 Portanto, sempre queridos companheiros, levados pelo entusiasmo de um 

novo Presidente de RI, Bhichai Rattakul, agindo ele com a excelência de um 

exímio jardineiro, deu a João Carlos Barbosa/Marta, nobre incumbência: “Plante 

Sementes de Amor”. Pensando nisto, rogo a todos que olhe ao seu redor e abrace 

mais a causa rotária, “Dê a Mão ao Próximo” e a José Otávio de Azevedo/Nilda, 

pela segunda vez na governadoria do Distrito 4560. 

Finalmente no ano de 2005, ano do Centenário de Rotary International, 

pudemos erguer nossas taças em tributo a Paul Harris e aos seus companheiros, 

aos rotarianos do mundo inteiro, fazendo ecoar a nossa voz, e a nossa vez com o 

Presidente de RI Gleen E. Stess e o nosso governador Aroldo Ribeiro 
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Campos/Eveline, como família unida no ritmo da batida de um só radiante e 

grandioso coração, juntos “Celebremos Rotary!!!”, na certeza que  ao “Dar de Si Antes 

de Pensar em Si”, o Gov. Antonio Elcio Coelho Sarto/Ângela, nos fará chegar até 

Huáscar Soares Gomide/Marina, para que sempre “Mostremos o Caminho” a todos 

aqueles que necessitem, pois  somente assim, disse Luiz de Araujo Filho/Elizene, 

todos saberão que “Rotary Compartilha”, e segundo os ideais de Murillo Afonso 

Ferreira/Norma, somam-se os nossos desejos de que  “Realizemos Os Sonhos”  

focados naquilo que se tornou objeto da mais alta aspiração, ou seja, uma maior 

conscientização dos rotarianos na luta pela erradicação da pólio, no mundo.Em 

2009/2010 o Governador Carlos Alberto Dias Coelho/Zilda, nos lembra que “O 

Futuro do Rotary Está Em Suas Mãos”, isto significa que realizando no presente 

estaremos garantindo o futuro da nossa organização. E para consolidar isso, 

ainda que por motivos imprevistos, deu-se a tal compromisso a continuidade de 

novamente no exercício da Governadoria Luiz de Araujo Filho/Elizene, mesmo 

que por um breve período, levar a bom termo o mesmo lema de 2009/2010.  

 Enquanto isso, Walmor Zambroti/Cida, com muito entusiasmo, garra e 

determinação norteia o Distrito 4560 com o lema escolhido pelo então Presidente 

de RI, Ray Klinginsmith, ano rotário 2010/2011, com objetivo de “Fortalecer 

Comunidades, Unir Continentes”, girando mais uma vez a nossa roda denteada, 

ora seguindo o seu curso sempre fazendo o bem no mundo, mundo este que 

pertence a toda humanidade. Dessa forma, reportando aos lemas em que os 

Presidentes de RI têm escolhido para orientar os seus Governadores Distritais, nós 

rotarianos devemos relembrá-los, visando extrair o que há de melhor, e unirmos 

nossas forças sob a liderança do Governador Fabiano Antonio de Souza/Magali, 

e assim, agindo de forma continuada vamos escrevendo nossa história nos anais 

dessa grande família, embasados de uma profunda reflexão sobre o lema 

2011/2012, aquilo que é solicitado a cada companheiro - “Conheça a Si Mesmo 

para Envolver a Humanidade”.  

          Após um ano, revigorado, sábia centelha divina é novamente lançada em 

solo rotariano, expressa na mensagem “Paz Através do Servir”, na posse do 

Governador 2012/2013, Aristides Beraldo Garcia/Cidinha, exortando a todos que 

atentem para este objetivo pacífico com ideais fraternos e mais humanos. 

Portanto, sempre dentro da mesma filosofia, a ordem “Viver Rotary Transformar 

Vidas” se propõe a Virgilio Augusto Resende Bandeira/Adriane, para a jornada 

2013/2014, o qual, prontamente, acata num gesto de continência fazendo ecoar 

pelo Distrito como um grito de guerra... Abrace esta idéia!  

A partir desta ideia visualizamos o Governador 2014/2015, Ângelo Antonio 

de Freitas/Herly, motivado a acender a nossa tocha rotária, há de espalhar sua 
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luz pelo caminho de toda pessoa que a busque, destarte “Faça o Rotary Brilhar”. 

É quando, então, seu luzir resplandecente haverá de incutir em cada rotariano 

sob o comando do presente Governador Paulo Roberto Ramos/Marilene o seu 
melhor desempenho em finíssimo papel, trajando-se do lema 2015/2016 “Seja Um 

Presente para o Mundo”... Ofertando a Si mesmo.  

E dessa forma agradecer o dom da vida seguindo sempre em frente, pois 

eis que surge de além-mar o novo lema rotário 2016/2017, agora sob a influência 

do Governador João Otávio Veiga Rodrigues/Carmen, casal entusiasta, ao qual 

caberá trabalhar a imagem maior de nossa organização, expondo em ato 
contínuo o “Rotary a Serviço da Humanidade”.  

 

 
 

Texto adaptado aos lemas: 

Elizene Bomfim de. Araujo (Lize) 

Coord. Distrital 2007/2008 

*Associada da  A.S.R. e do Rotary Club de Ouro Fino/MG 
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CONSELHO DIRETOR DA COORDENADORIA DISTRITAL – DISTRITO 4560 

ASSOCIAÇÃO DE SENHORAS DE ROTARIANOS – ASR 

 

 

COORDENADORA DISTRITAL DAS ASR 

CARMEN SÍLVIA TOLEDO DA PÓS RODRIGUES                Aniversário 04/04 

Av. Pe. Cletus Francis Cox, 777 – casa 22- Village São Luiz                           

37714-620 - Poços de Caldas - MG 

Fone: +55 (35) 3712-2620 – (35) 98882-3004 

Email-  carmendapos@gmail.com 

 

VICE-COORDENADORA DISTRITAL 

MARIA GONÇALVES BOLONHA PEREIRA       Aniversário 07/11 

Rua Horácio Ferreira Lopes 29, Centro, Casa  

37800-000 Guaxupé - MG  

Fones: Res.: +55(35) 3551-5421; (35) 99985-4148 

Email: cbolonha@hotmail.com 

 

INSTRUTORA DISTRITAL DAS ASR-Casas da Amizade 

ADRIANE COUTINHO BARBOSA BANDEIRA  

Caixa Postal 3005, Lavras,  MG, CEP.:37.200-000                Aniversário 14/03 

Fone: (35) 3821-4432, (35) 98861-4432 

E-mail: adrianelavras@yahoo.com.br 

 

SECRETÁRIA DISTRITAL 

RITA AUGUSTA DA SILVA                                                                  Aniversário 30/01 

Rua Oswaldo Cruz, 305 - Bairro São Sebastião 

CEP - 35.540-000 - Oliveira – MG 

FONES: RESIDENCIAL: 37-3331. 6067 -     CELULAR:  37-99957.0172 

E-MAIL: titaaugusta@yahoo.com.br 

 

 

 

mailto:carmendapos@gmail.com
mailto:cbolonha@hotmail.com
mailto:adrianelavras@yahoo.com.br
mailto:titaaugusta@yahoo.com.br
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2ª SECRETÁRIA DISTRITAL 

SÔNIA AUGUSTA DA SILVA                                                                      Aniversário 27/07 

Rua Sete de Setembro, 169 - São Sebastião 

CEP: 35.540-00 - Oliveira - MG 

FONES: 37-3331. 3095 - CELULAR: 37-99904.9797 

E-MAIL: sonia_augustadasilva@hotmail.com 

 

DIRETORA DE PROTOCOLO (DISTRITAL) 

MAGALI BERALDA DINIZ MOREIRA DE SOUZA                    Aniversário 14/11 

Rua Antônio Siqueira, 45 – Centro 

CEP 35 550 – 000 Itapecerica – MG 

Fone: (37) 3341-2071       (37) 98854-2070 

Email – magaliberalda@gmail.com 

 

2ª DIRETORA DE PROTOCOLO (DISTRITAL) 

LUCIANA APARECIDA CHAVES VIEIRA                                       Aniversário  16/02 

Av. Dr. Moacir Dias de Carvalho, 250 - Bairro Santo Antônio 35588-000 – Arcos/MG  

Fone: (37) 3351-2472 (37) 98829-7137  

E-mail: luchavesvieira@yahoo.com.br 

 

TESOUREIRA (DISTRITAL) 

VANI COSTA BEZE       

Rua Padre José Ferreira de Carvalho, 32 - Centro                                      Aniversário 13/05 

35540-000 – Oliveira/MG  

Fone: (37) 3331-5435 (37) 99805-1762 (Vivo)99153-5116 (Tim)  

E-mail: vanibeze@yahoo.com.br 

 

2ª TESOUREIRA (DISTRITAL) 

AUMARINA CAROLINA PIMENTA DE CARVALHO                          Aniversário: 17/05  

Rua Juscelino Kubitschek, 252 - Centro  

35550-000 Itapecerica/MG  

Fone: (37) 3341-2078 / 99143-7897  

Email: carolpimentaita@yahoo.com.br 

mailto:sonia_augustadasilva@hotmail.com
mailto:magaliberalda@gmail.com
mailto:luchavesvieira@yahoo.com.br
mailto:vanibeze@yahoo.com.br
mailto:carolpimentaita@yahoo.com.br
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ORADORA (DISTRITAL) 

DARCY DE CASTRO MENDES    Aniversário – 28/01 

Rua Francisco Cambraia Campos, 659 - Centro  

35.540-000 - Oliveira - MG  

Fone: (37) 3331.1638 - Celular: (37) 9902.3100  

E-mail: harasdospilares@hotmail.com 

 

 

CONSELHO CONSULTIVO (DISTRITAL) 

Colégio de Coordenadoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:harasdospilares@hotmail.com
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EQUIPE DISTRITAL - ATRIBUIÇÕES  

 

COORDENADORA DISTRITAL 

Poderá ser indicada para o Cargo de Coordenadora distrital, a esposa do governador do Distrito ou 

outra companheira indicada pelo Colegiado Distrital, sendo pré-requisito para o preenchimento do 

cargo que a candidata tenha participado da Diretoria da Coordenadoria. 

A Coordenadoria propõe metas e linhas de trabalho a serem adotadas pelas ASR.  

Realiza todos os anos, paralelamente a Conferencia Distrital do Rotary, o Encontro de 

Coordenadoria onde participam todas as ASR do Distrito 4560. Nesta ocasião são aclamadas a 

Coordenadora Distrital e as Coordenadoras Assistentes com mandato de um ano, conforme estatuto.  

A Coordenadora é a pessoa responsável por todas as atividades desenvolvidas pela Coordenadoria, 

competindo-lhe: 

a) Providenciar a sua diretoria executiva, dentro do prazo que antecede a sua posse; 

b) Representar em juízo ou fora dele, a Coordenadoria 

c) Convocar e presidir as Reuniões da Diretoria e das Assembleias Gerais ordinárias e 

participar das Extraordinárias, colaborando com a sócia que for eleita para a presidência da 

mesma; 

d) Autorizar o pagamento das despesas, assinando em conjunto com a Tesoureira os cheques e 

outras ordens de pagamento ou dívidas da Coordenadoria; 

e) Solucionar casos de urgência 

f) Vetar as decisões da diretoria, com efeito suspensivo até decisão da Assembleia Geral 

Extraordinária; 

g) Orientar o trabalho de toda diretoria e, em especial, o das Coordenadoras Assistentes 

h) Planejar com as Coordenadoras Assistentes, o Encontro Anual da Coordenadoria 

(FONTE: Estatuto da Coordenadoria-Cap. VIII, Art. 23º) 

 

COORDENADORA ASSISTENTE (Orientadora) 

É o elo entre a Coordenadoria Distrital e cada ASR. É solicitada sempre que necessário, seja para 

ajudar em planejamento, execução, prestação de contas dos projetos de cada uma, inclusive atuando 

na solução de conflitos. É a autoridade máxima em cada ASR na ausência da Coordenadora. É 

quem está junto, no dia a dia de cada Casa da Amizade.  

a) Compete às Coordenadoras Assistentes auxiliar diretamente a Coordenadora e orientar as 

Associações de Senhoras de Rotarianos de seus respectivos setores 
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b) Executar as funções atribuídas para o Encontro da Coordenadoria/Orientadoria 

c) Convocar por circular, as Associações de seu setor para os encontros anuais; 

d) Enviar relatórios de atividades anuais à Coordenadoria; 

e) Cartas circulares e visitas às Associações que assim o solicitam ou que a Coordenadoria 

entender necessário auxiliar 

f) Solicitar a presença da Coordenadora nas visitas de orientação, caso haja necessidade e 

também nos encontros de Setor. 

(FONTE: Estatuto da Coordenadoria-Cap. X-art. 24º) 

 

SECRETÁRIA (DISTRITAL) 

Compete à Secretária distrital 

a) Superintender os serviços de secretaria; 

b) Organizar e manter em funcionamento cadastro social e fichários de identificação das 

Associações filiadas; 

c) Redigir e assinar, juntamente com a Coordenadora, a correspondência da Coordenadoria; 

d) Redigir, junto com a Coordenadora, contratos e outros documentos; 

e) Efetuar atas das reuniões da Coordenadoria e das Assembleias Gerais. 

 

 

TESOUREIRA (DISTRITAL) 

Compete à Tesoureira: 

a) Superintender os serviços relativos à Tesouraria 

b) Efetuar a cobrança das anuidades, enviando relatórios à Coordenadora das Associações em 

atraso com a contribuição. 

c) Efetuar pagamento de despesas autorizadas, junto com a Coordenadora, através de cheques 

ou ordem de pagamento; 

d) Preparar e assinar todos os expedientes da Tesouraria; 

e) Organizar o balanço anual de prestação de contas à Diretoria 

(FONTE: Estatuto da Coord.-Cap. XII,art.26º) 
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ATRIBUIÇÕES/FUNÇÕES NÃO CITADAS OFICIALMENTE NO ESTATUTO DA 

COORDENADORIA DISTRITAL DAS ASR DO D.4560: 

 

1-VICE-COORDENADORA DISTRITAL DAS ASR: 

a) Compete à Vice-Coordenadora distrital auxiliar a Coordenadora distrital em todas as 

atividades desenvolvidas pela Coordenadoria distrital e  

b) Substituir a Coordenadora nos seus impedimentos. 

(FONTE: Manual Técnico-Administrativo da Coordenadoria Nacional de Senhoras de 

Rotarianos, 2009) 

 

2- DIRETORA DE PROTOCOLO (DISTRITAL -VIDE ATRIBUIÇÕES NO ANEXO 1) 

 

3- INSTRUTOR (A) DISTRITAL (capacitação das líderes das ASRs)-VIDE ANEXO 2 
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COORDENADORAS ASSISTENTES DO ANO ROTÁRIO 2016-17 

 

 

Área 01 – Cambuí, Monte Sião, Ouro Fino, Pouso alegre Sul, Pouso alegre das Gerais. 

 

VERUSKA LOPES DE SOUZA                                                          Aniversário 04/03  

Cx. Postal 106 – Bairro Palmeiras  

35530-000 – Ouro fino- MG  

Fone (35) 34413026 (35) 99889-5161  

Email – veruska_lopes@yahoo.com 

 

Área 02 – Brazópolis, Itajubá, Itajubá Oeste, Itajubá 19 de Março 

 

MARIA GORETI SILVA                                                                  Aniversário:  28/11 

Endereço: Rua Antonio Pereira, 47 Bairro Centro 

Cidade:  Brazópolis  - MG   CEP: 37.530-000 

Telefone: (35) 3641 2115 Comercial: (35)3641 2115 Celular: (35) 99938-4858 

E-mail:  goretilousilva@hotmail.com 

 

Área 03 – Elói Mendes, Monsenhor Paulo, São Gonçalo do Sapucaí, Três Corações, Três Pontas, 

Varginha  

 

KARINA LÚCIA NISHIYAMA                                                          Aniversário 24/07  

Rua Dr. José de Almieda Neto, 45/103 - Centro  

37.410-000 - Três Corações - MG  

Fone: (35) 98417-9710  

Email – trescoracoes@cna.com.br 

 

Área 04 - Boa Esperança, Campo Belo, Candeias, Carmo do Rio Claro, Cristais, Ilicínia 

 

ILDANI MARIA ALBERNAZ DE SIQUEIRA                  Aniversário 24/04 

Rua Bias Fortes, 398 - Centro 

mailto:veruska_lopes@yahoo.com
mailto:goretilousilva@hotmail.com
mailto:trescoracoes@cna.com.br
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37 170-000 - Boa Esperança - MG 

Fone: (35) 3851 1073       (35) 98877-9073 

Email – ildanialbernaz@gmail.com 

 

Área 05 – Alfenas, Alfenas Norte, Guaxupé, Guaxupé – Cafezais, Machado, Poços de Caldas, 

Poços de Caldas Sul 

 

TATIANA DE CARVALHO DUARTE                                            Aniversário: 21/10 

Endereço: Av. Dona Floriana, 1286 Centro 

Cidade: Guaxupé – MG CEP: 37800-000 

Telefone: Comercial: (35) 3571-5099        Celular: (35) 99704-3901 

E-mail:  tatixx13@gmail.com 

 

Área 06 – Arcos, Bambuí, Iguatama, Lagoa da Prata, Pains, Piumhi 

ROSA HELI LOPES RESENDE                                  Aniversário 28/06 

Rua Cinco, 650 - Centro 

38910-000 - Iguatama – MG 

Fone: (37) 33531036 (37) 99152-7013 

Email – velhooestecal@yahoo.com.br 

 

Área 07 – Itaúna, Itaúna Cidade Educativa, Itaúna Cidade Universitária, Mateus Leme Centro 

MARILENE RODRIGUES FERREIRA    Aniversário 18/05 

Rua Teresópolis, 341 – Bom Pastor 

35 500-174 - Divinópolis – MG 

Fone: (37) 3214 5543     (37) 8803 5774 (oi) (37) 9905 5774(vivo) (37)99110-3647 

Email  marilene-18@hotmail.com    

 

Área 08 – Carmo do Cajuru, Divinópolis, Divinópolis Leste, Divinópolis Oeste, São Gonçalo 

do Pará 

 

MARILENE RODRIGUES FERREIRA     Aniversário 18/05 

Rua Teresópolis, 341 – Bom Pastor 

mailto:ildanialbernaz@gmail.com
mailto:tatixx13@gmail.com
mailto:velhooestecal@yahoo.com.br
mailto:marilene-18@hotmail.com
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35 500-174 - Divinópolis – MG 

Fone: (37) 3214 5543     (37) 8803 5774 (oi) (37) 9905 5774 (vivo) 

Email  marilene-18@hotmail.com   

 

Área 09 –, Cláudio, Carmo da Mata, Camacho, Itapecerica, Oliveira, São Tiago 

ALESSANDRA RODRIGUES COSTA PAULON 

Rua Nossa Sra. de Fátima, 238. Bairro Cabrais                                             Aniversário 01/03 

CEP 35540-000 – OLIVEIRA-MG 

Telefone: (37) 99129-8788 – (37) 3331-7764  

Email: alergaio@yahoo.com.br 

 

Área 10 – Cambuquira, Caxambu, Cruzília, Itanhandú, São Lourenço 

CHRISTIANE PAULSEN FERNANDES                                                    Aniversário: 20/07  

Endereço: Rua Carlos Drummond de Andrade, 248 – Bairro Kennedy  

Cidade: Cruzília - MG CEP: 37445-000  

Telefone: (35)33461570 Comercial: 35 3346-1540 Celular: (35)9983-3704 

E-mail: cpaulsenf@yahoo.com.br 

 

Área 11- Córrego Fundo, Formiga, Pimenta, Piumhi 

HELAINE CRISTINA VERÍSSIMO                                                         Aniversário: 19/04  

Endereço:  

Cidade: Pimenta– MG CEP: 35.585-000  

Telefone: Comercial: Celular: (37) 9994-5145  

E-mail: helaine.verissimo@hotmail.com 

 

Área 12 – Bom Sucesso, Lavras, Lavras Sul, Lavras dos Ipês, Nepomuceno, Perdões 

NORMA DE ALMEIDA FERREIRA                                                      Aniversário 06/04  

Travessa Antônio Vivas, 64 - Centro - Cx. Postal 03  

37 220-000 - Bom Sucesso - MG  

Fone: (35) 38412811 (35) 98206363  

Email - normaaferreira@yahoo.com.br 

 

mailto:marilene-18@hotmail.com
mailto:cpaulsenf@yahoo.com.br
mailto:helaine.verissimo@hotmail.com
mailto:normaaferreira@yahoo.com.br


36 
 

 

                                                                

CONSELHO DIRETOR 2016/17 DAS ASR do Distrito 4560 

PRESIDENTE-SECRETÁRIA-TESOUREIRA 

 

1-ASR: ALFENAS 

Nº DE SÓCIAS: 07                       Data da fundação: 03/1993                     CNPJ: 

 

PRESIDENTE: IONARA APARECIDA SOARES LEAL                Aniversário: 

Endereço:     Avenida Afonso Pena, 1390 

Cidade: Alfenas - MG CEP: 37.130-000 

Telefone: 35-3292. 5268   Com.: Cel:35-99953.7453 

E-mail: cozinhaeciaevento@yahoo.com.br 

SECRETÁRIA: CHRISTIANNE ALVES PEREIRA CALHEIROS  

Aniversário: 08/07 

Endereço: Rua José Tomaz Terra, 75 – Colinas Park 

Cidade: ALFENAS – MG CEP: 37130-000 

Telefone: (35)32916530                            Comercial:                         Celular: (35)99728328  

E-mail:  christianne.calheiros@hotmail.com 

TESOUREIRA: LUCIANA  

Aniversário:   

Endereço:      Cidade:  CEP:      

 

2-ASR: BAMBUÍ/MG 

Nº DE SÓCIAS:     10                        Data da fundação:                      CNPJ:  

PRESIDENTE: DANIELA CRISTINA CARVALHO FERREIRA HEITOR 

Data de Aniversário: 09/12 

Endereço: Rua dos Expedicionários, 02 - Centro 

Cidade: BAMBUÍ - MG     CEP: 38900-000 

Telefone: (37)3431-1561                             Comercial:                              Celular: (37)9969-5044 

E-mail:  dany@rhcom.com.br 

SECRETÁRIA: SUSYANE OLIVEIRA CALÁCIO                 Aniversário:  16/04 

mailto:christianne.calheiros@hotmail.com
mailto:dany@rhcom.com.br
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Endereço:  

Cidade: BAMBUÍ - MG CEP: 38900-000 

Telefone:                                Comercial:                          Celular: (37)98816-1604 

E-mail:  susycalacio@icloud.com  

TESOUREIRA: IEDA BERNARDES DE CASTRO TORRES    Aniversário: 06/09 

Endereço: Rua José Augusto Chaves, 538 - Centro 

Cidade: BAMBUÍ – MG - CEP: 38900-000 

Telefone: (37)3431-1240                           Comercial:                           Celular:   

E-mail:   

3-ASR: BOA ESPERANÇA/MG 

Nº DE SÓCIAS:          Data da fundação: 21/01/1980               CNPJ: 21.408.299/0001-98 

PRESIDENTE: MARIA ENEIDA DE SOUZA MENDONÇA               Aniversário: 26/01 

Endereço: Rua Marília de Dirceu nº 487 

Cidade: Boa Esperança CEP: 37170-000 

Telefone: 35 38514077 Com.: Cel: 988492517 

E-mail: eneidasm15@hotmail.com 

SECRETÁRIA: SILVIA APARECIDA FABIANO DE ARAÚJO        Aniversário: 07/02 

Endereço: Rua Rouxinóis 80  

Cidade: Boa Esperança CEP: 37170-000 

Telefone: 35 38515843 Celular:      

E-mail: siviafaraujo07@hotmail.com  

TESOUREIRA: LUZIA RODRIGUES CARDOSO                            Aniversário: 27/07/1949 

Endereço: Rua 2 de novembro nº6 - Centro 

Cidade: Boa Esperança CEP: 37170-000 

Telefone: 35 38511150 Celular: 988249050 

E-mail: luziars.asr@hotmail.com 

 

 

4-ASR: BOM SUCESSO/MG 

Nº DE SÓCIAS: 07            Data da fundação: 29/07/69                  CNPJ: 17.420.548/0001-93 

 

mailto:susycalacio@icloud.com
mailto:luziars.asr@hotmail.com
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PRESIDENTE: WANDA DO CARMO GOMES MARTINS               Aniversário: 15/07 

Endereço: Rua Amâncio Castanheira, 345 - Piteiras 

Cidade: Bom Sucesso - MG CEP: 37 220 000   

Telefone: 35-3841 1505 Comercial:                         Celular: 35 99812-5540 

E-mail:  wandadocarmo@hotmail.com 

SECRETÁRIA: MARIA APARECIDA RODRIGUES BORGES       Aniversário: 19/01 

Endereço: Rua Laurentino Teixeira Avelar, 31 -centro 

Cidade: Bom Sucesso - MG CEP: 37 220 000 

Telefone: 35- 3841-1451 Comercial: 35-3841 2994     celular: 35 99964-5786 

E-mail:  idarborges@gmail.com 

TESOUREIRA: NORMA DE ALMEIDA FERREIRA                       Aniversário: 06/04 

Endereço: Travessa Antonio Vivas, 64 Centro 

Cidade: Bom Sucesso - MG CEP: 37220 000  

Telefone: 35 - 3841 2811             Comercial:             Celular: 35 - 9820 6363 

E-mail:   normaaferreira@yahoo.com.br 

 

5-ASR:  BRASÓPOLIS/MG 

 

Nº DE SÓCIAS: 12 Data da fundação: 19/07/1984 CNPJ: 18.986.836/0001-72 

 

PRESIDENTE:  MARIA GORETI SILVA                                  Aniversário:  28/11 

Endereço: Rua Antonio Pereira, 47 Bairro Centro 

Cidade:  Brazópolis  - MG   CEP: 37.530-000 

Telefone: (35) 3641 2115 Comercial: (35)3641 2115 Celular: (35) 999384858 

E-mail:  goretilousilva@hotmail.com 

SECRETÁRIA:  CREUSA MARIA SILVA LOURENÇO                  Aniversário:  09/05 

Endereço: Rua Antonio Pereira, nº 93, Apto 101 

Cidade:   Brasópolis - MG   CEP: 37.530-000 

Telefone: Comercial: celular: 35 991168391 

E-mail:  creusalourenco@gmail.com 

TESOUREIRA: MARY RENO SERPA LOPES                        Aniversário:  17/09 

mailto:wandadocarmo@hotmail.com
mailto:idarborges@gmail.com
mailto:normaaferreira@yahoo.com.br
mailto:goretilousilva@hotmail.com
mailto:creusalourenco@gmail.com
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Endereço: Tv. Major Joaquim Carlos nº 125 

Cidade:  Brasópolis -  MG    CEP: 37530000 

Telefone: (35) 3634-11678            Comercial:                              Celular: 35 - 984179906 

E-mail:   maryserpa@outlook.com  

 

6-ASR:  CANDEIAS/MG 

Nº DE SÓCIAS:                      Data da fundação:                     CNPJ:  

PRESIDENTE:   

SECRETÁRIA:  HERIKA CAROLINE VITOR INÁCIO        Aniversário:  21/01 

Endereço: Rua Antônio Cordeiro, 96 - Triângulo 

Cidade: Candeias – MG   CEP:  37280-000 

Telefone: (35)9823-4728                             Comercial:           Celular:  (35)92435964 

E-mail:    herikacarolinevitor@yahoo.com.br 

TESOUREIRA:                Aniversário:   

Endereço:  Cidade:  Candeias – MG   CEP 37280-000 

 

7-ASR:  CARMO DO CAJURU/MG 

Nº DE SÓCIAS:     10                        Data da fundação:   26/08/1998               CNPJ:  

PRESIDENTE:  ÉLIDA ALVES DO NASCIMENTO                   Aniversário:  24/10 

Endereço:  Rua Guilherme Nunes, 277 - Centro 

Cidade:  Carmo do Cajuru – MG    CEP: 35510-970 

Telefone: (37)32442060    Comercial(37)32442060                        Celular(37)98182060  

E-mail: contato@elidabuffet.com.br – tovaravelar@hotmail.com 

SECRETÁRIA:  IVANI GONÇALVES RABELO QUADROS     Aniversário:  12/07 

Endereço: Rua Vicente Dias Barbosa, 484/401  - Centro 

Cidade: Carmo do Cajuru  - MG   CEP:  35510-000 

Telefone: (37)35441431     Comercial:                     Celular:  (37)99082209 

E-mail:    rabeloivani@hotmail.com 

TESOUREIRA: LENI VASCONCELOS SOUZA                 Aniversário:  10/07 

Endereço:  Rua Vicente Dias Barbosa 

Cidade:  Carmo do Cajuru – MG    CEP:  35510-970 

mailto:maryserpa@outlook.com
mailto:herikacarolinevitor@yahoo.com.br
mailto:contato@elidabuffet.com.br
mailto:tovaravelar@hotmail.com
mailto:rabeloivani@hotmail.com
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Telefone: (37)32441478       Comercial:                         Celular: (37) 9 9949-8444 

E-mail:     

8-ASR:  CARMO DA MATA 

Nº DE SÓCIAS:                                Data da fundação:                          CNPJ: 

PRESIDENTE  ÉDNA APARECIDA RIBEIRO                            Aniversário:  10/12 

Endereço: Rua Francisco Cambraia, 129 

Cidade:  Carmo da Mata  - MG    CEP:  35547-000 

Telefone: (37) 3383-1248  COM. (37) 3437-0848                     Celular:  (31) 9 9185-5510 

E-mail:  edna.1850@hotmail.com  ou edna@dateta.com.br  

 

SECRETÁRIA: MARIA APARECIDA PEREIRA CARDOSO  Aniversário: 10/08 

Endereço: Rua Coronel Matos, 157. 

Cidade: Carmo da Mata – CEP: 35547-000 

Telefone: (37) 3383-1052      Celular: (37) 9 9998-4777 

Email: mariappcardoso@yahoo.com.br  

TESOUREIRA: ÉDIA DE SOUZA BARBOSA                                 Aniversário: 07/11 

Endereço: Rua José Domingos Filho, 295    

Cidade: CARMO DA MATA    CEP: 35547-000 

Telefone:   comercial: (37) 3383-1968    Celular: (37) 9 9946-3354 

 

9-ASR:  CLÁUDIO/MG    Nº de sócias:                Data da fundação:                   CNPJ:  

 

PRESIDENTE: 

MARIA CECÍLIA VILELA DUARTE                                         Aniversário: 23/06 

Endereço: RUA AIMORÉS 610   Cidade: CLÁUDIO MG      CEP: 35530000 

Telefone: Com. 37 3381 2361 Cel:     37 9 9907 9755 

E-mail: duartececilia@hotmail.com 

SECRETÁRIA: LEILE MARIA GONÇALVES AMORIM ARAÚJO COSTA    

Aniversário: 30.05.1958 

Endereço: PRAÇA EX COMBATENTES, 26 

Cidade: CLÁUDIO MG       CEP: 35530000   

Telefone: 37 3381 1885 Come     37 33811555    Celular:     37 999813930 

mailto:edna.1850@hotmail.com
mailto:edna@dateta.com.br
mailto:mariappcardoso@yahoo.com.br
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E-mail:     

TESOUREIRA: MARIA JOSÉ DA SILVA SOUSA PEREIRA        Aniversário: 28/10 

Endereço: RUA DOUTOR TINA, 94 

Cidade: CLAUDIO-MG CEP: 35530000    

Telefone: 37 3381 1729 Comercial:     Celular: 37 9 9981 959028.10 

Email: 

 

10-ASR:  CRUZÍLIA 

ASR: Cruzília   Nº de sócias:        Data da fundação: 20/05/70 CNPJ:  

PRESIDENTE:  MARILDA JUNQUEIRA                                               Aniversário: 05/03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Endereço: Rua Cel. Cornélio Maciel, 140 –Centro Cidade: Cruzília    CEP:37.445-000  

Telefone:        Com.:   Cel:(35) 998966464                                                                                          

E-mail:marildinha05@hotmail.com                                                                                                    

SECRETÁRIA: CHRISTIANE PAULSEN FERNANDES                      Aniversário: 20/07 

Endereço: Rua Carlos Drumond de Andrade, 248 – Kennedy 

Cidade: Cruzília CEP: 37.445-000 

Telefone: (35) 3346-1540 Comercial:     Celular: (35)999319540 

E-mail: cpaulsenf@yahoo.com.br 

TESOUREIRA: TÂNIA MARIA ARANTES                                           Aniversário:  26/04 

Endereço: Rua Argentino Junqueira,  22 – Centro  

Cidade: Cruzília                  CEP: 37.445-000 

Telefone(35)33461007 Comercial:     Celular: (35)999684846 

 

11-ASR:  DIVINÓPOLIS LESTE/ MG 

Nº DE SÓCIAS: 10                         Data da fundação: 23/02/1979              CNPJ: 

 

PRESIDENTE: 

PAULA CAROLINA NUNES PERDIGÃO                                        Aniversário: 04/02 

ENDEREÇO: RUA LEÃO XIII, 351 - CEP 35500-623 DIVINÓPOLIS-MG 

TELEFONE: 37-3213-4027 COM. 37 3234-1418    CEL.37- 99927-4027 

email: paulakrolina@hotmail.com 

SECRETÁRIA:  
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LUCIA HELENA FERREIRA PIRES                                           Aniversário: 16/12 

RUA JOÃO XXIII, 451 - DIVINÓPOLIS-CEP 35500-623 

Telefone:     Com: 37-3213-3884 Celular: 37 9 9986-4514 

EMAIL:  celenucia@hotmail.com 

TESOUREIRA: 

VANESSA DE OLIVEIRA BATISTA TARABAL                       Aniversário 16/10 

ENDEREÇO: Rua Frei Caneca, 31  -APTO.502-  DIVINÓPOLIS-MG   CEP: 35500-521 

TELEFONE: 37- 3015-0119 - CELULAR: 9 9963-1833  

 

12-ASR:  DIVINÓPOLIS OESTE/ MG 

Nº DE SÓCIAS:   15          Data da fundação:  27/12/1984           CNPJ: 20.927.489/0001-59 

 

PRESIDENTE: ELIZABETE GUILHERME DE CARVALHO FARIA                          

Aniversário: 15/Agosto 

Endereço: Rua Ceará, 1.027 - Vila Belo Horizonte - CEP: 35500-013 Divinópolis - M.G. 

Telefones: (37) 9-9927-4240; 9-9955-8015 - Residencial: 3213-3587 - Comercial: 3216-4172 

E-mail: elisa.beteguilherme62@gmail.com 

SECRETÁRIA:  ONEIDA NUNES LACERDA                               Aniversário: 26/Maio 

Endereço: Rua Isauro Ferreira, 90 - Porto Velho - CEP: 35500-429        Divinópolis - MG 

Telefones: (37) 9-9837-7620 - Residencial: 3221-3784 

E-mail:  

TESOUREIRA:     GLENICE GONTIJO SILVA                              Aniversário: 23/Fevereiro 

Endereço: Rua Tiradentes, 620 - São Sebastião - CEP: 35500-061 

Divinópolis - M.G. 

Telefones: (37) 9-8826-2797 - Residencial: 3212-6047 

E-mail: glegontijo@yahoo.com.br 

PROTOCOLO: FABIANA CASTRO OLIVEIRA                       Aniversário: 02/Setembro 

Endereço: Alameda Rio do Sono, 61 - Apt. 301 - Planalto - CEP: 35500-180 

Divinópolis - MG 

Telefones: (37) 9-9906-7565 - Comercial: 3512-0379 

E-mail: fabianacastrooliveira@yahoo.com.br 
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13-ASR:  GUAXUPÉ 

Nº DE SÓCIAS:      19       Data da fundação:  25/02/1965                 CNPJ: 19.092.378/0001-90 

 

PRESIDENTE: ANA LÚCIA DE SOUZA MEDEIROS CARVALHO   Aniversário: 28/07 

Endereço: Rua: Rafael Buffoni, 161 – Jardim Agenor de Lima 

Cidade: Guaxupé-MG                 CEP: 37.800.000 

Telefone: (35)3552-4896     Comercial:           Celular: (35)99939-6043 

e-mail: almedeiroscarvalho@hotmail.com 

SECRETÁRIA: DARCI SILVEIRA CELANI                                      Aniversário: 7/12/ 

Endereço: Rua São João, 392 Centro 

Cidade:   Guaxupé-MG    CEP: 37.800.000 

Telefone: (35)3551-2657         Celular: (35)99899-9936 

e-mail: darcicelani@hotmail.com 

TESOUREIRA: DANIELA FERREIRA JORGE                                Aniversário: 27/05 

Endereço: Rua Dom Inácio, 282 - Centro 

Cidade:  Guaxupé-MG    CEP: 37.800.000 

Telefone: (35)3551-2111 Comercial: (35)3551-2016 Celular: (35)98703-0203 

e-mail: oticaprincipal@hotmail.com 

 

14-ASR:  IGUATAMA 

Nº DE SÓCIAS:  15                      Data da fundação:                         CNPJ: 02.407.785/0001-47 

PRESIDENTE: MARIA APARECIDA GARCIA  

Aniversário 

endereço: Rua 25/nº41/centro    Iguatama-MG CEP: 38910-000 

 Tel.: (37) 99145-5587            EMAIL:  

SECRETÁRIA: ELOISA ANTONIETA ARAUJO MACEDO           Aniversário:  12/06 

Endereço: Rua 18, 526 – casa 11 

Cidade:  IGUATAMA  - MG   CEP:  38910-000 

Telefone: 37 33532319                           Comercial:                  Celular: 37 991327248  

E-mail:  eloisaraujo123@yahoo.com.br 

TESOUREIRA: ELAINE NASSAU DA SILVA 

Endereço: Rua 104-Nº247/B.José Adão Camargos /Iguatama-MG CEP: 38910-000 

mailto:eloisaraujo123@yahoo.com.br
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Tel: (37)99906 9200 

e-mail: elainenassau@yahoo.com.br 

 

15-ASR:  ITAJUBÁ 

Nº DE SÓCIAS:   10   Data da fundação:    18/11/1961                     CNPJ: 20.690.624/0001-95 

 

PRESIDENTE: MARIA LÚCIA CARNEIRO GOUVEIA                   Aniversário: 02/06 

Endereço: Av. BPS, 182 Apto 701 -Itajubá - MG - 37.500-196 

Telefone: 35- 3622.1161 – Comercial  36235904     -                         Celular   35-99755.0206 

email: contabilex@contabilex.net   

SECRETÁRIA: ZILDA DE CASTRO COELHO                                Aniversário: 08/08                               

Praça Wenceslau Braz, 74/21 Centro 

Itajubá - MG - 37.500-039 

Telefone: 35-3622. 1227 –                            celular 35-98882.1229  

Email: zildaccoelho@yahoo.com.br   

TESOUREIRA: MARIA DE LOURDES ANSELMO DOS SANTOS                                                

Aniversário:   03.11  

Rua Coronel Francisco Braz,800 Cd Dr.João Luis-casa 88 

Itajubá - MG - 37.500-196 

Telefone : 35-3622.0850 – Residencial  celular: 35-98843.1893  

Email: luanselmo@uol.com.br  

 

16-ASR:  ITAPECERICA/MG 

Nº DE SÓCIAS:  27    Data da fundação:  21/01/1971                   CNPJ: 16.804.742/0001-00 

 

PRESIDENTE: ADRIANA SIQUEIRA SOUZA MESQUITA           Aniversário: 22/09 

Endereço:  Rua Antônio Siqueira, 35,  - Centro 

Cidade:  Itapecerica CEP: 35550000    

Telefone: 37 33411854 Com.: Cel:  37988481854  

E-mail:  adriana.macota@yahoo.com.br 

SECRETÁRIA: VANISE MENDES TAVARES DE OLIVEIRA       Aniversário: 05/08 

Endereço:  Rua Josias Diniz Melo, 43-Bairro Ranulfo Mendes 

mailto:contabilex@contabilex.net
mailto:zildaccoelho@yahoo.com.br
mailto:luanselmo@uol.com.br
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Cidade:  Itapecerica CEP: 35550000 

Telefone: 3733411885   Comercial:  Celular: 37988457644    

E-mail:  vanisetavaresita@yahoo.com.br      

TESOUREIRA: SÍLVIA CÁSSIA COSTA RIBEIRO                       Aniversário:  03/03 

Endereço: Praça Severo Ribeiro, 05-Centro 

Cidade: Itapecerica  CEP: 35550000   

Telefone: 3733411832   Comercial:      Celular: 37988471832 

e-mail: silviacostaribeiro2009@hotimail.com 

 

17-ASR: ITAÚNA     

NºDE SÓCIAS 19 Data da fundação: 20/06/1963  CNPJ: 20.893.939/0001-30 

 

PRESIDENTE: HELENA CRISTINA PIMENTEL TELES                   Aniversário: 23/12 

Endereço: Rua Dona Diná, 110   -  Bairro Aeroporto Cidade: Itaúna CEP: 35681-038 

Telefone: (37)3073.0047 Com.: (37)3241.6604 Cel: (37)98803.2918 

E-mail: cristeles52@hotmail.com 

SECRETÁRIA: ELENICE TARABAL COUTINHO GUIMARÃES     Aniversário: 13/04 

Endereço: Rua Nossa Senhora do Carmo, 303  -  Vila Vilaça 

Cidade: Itaúna CEP: 35680-086 

Telefone: (37)3402.3834 Comercial:    Celular: (37)99982.1700 

E-mail: etcg@hotmail.com.br 

TESOUREIRA: MARIA DAS  GRAÇAS MAGALHÃES DRUMOND SALIBA 

Aniversário: 27/12 

Endereço: Rua Adalgisa Lima, 566 – Bairro Cerqueira Lima 

Cidade: Itaúna CEP: 35680-369 

Telefone: (37)3242.3787 Comercial:     Celular: (37)99982.1254 

e-mail: gracinhasaliba@yahoo.com.br 

 

18-ASR:  MACHADO 

Nº DE SÓCIAS:                    Data da fundação:   03/07/1980       CNPJ: 21.384.045/0001-87 

PRESIDENTE: ELIZETE TORRES RODRIGUES                         Aniversário:  27/10 

Rua Dr. Wolnney Araújo Dias, 187   
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Cidade: Machado – MG       CEP: 37750-000 

Telefone:   Comercial:                          Celular : (35) 98827-8775             

E-mail:  rosa.silva@ifsuldeminas.edu.br 

SECRETÁRIA:  ROSA CARVALHO SILVA OLIVEIRA                   Aniversário:  29/04 

Endereço: RUA Emydio José Gonçalves, 183 Bairro Jardim Bela Vista 

Cidade:  Machado – MG     CEP:   37750-000 

Telefone:     (35)3295-6685      Comercial:                    Celular:      (35) 98804-1151  

E-mail:  rosa.silva@ifsuldeminas.edu.br 

TESOUREIRA: GILCIANE DIAS FERREIRA DOMINGUES               Aniversário:  18/07 

Endereço:  Rua São Francisco de Assis, 108  

Cidade:  Machado – MG      CEP:  37750-000 

Telefone:                       Comercial:                        Celular:  35 9 8854-6233 

 

19-ASR:  MONTE SIÃO  Nº   Data da fundação: 05/06/1991     CNPJ:  

 

PRESIDENTE: ANDREA LUIZA BASTOS DE OLIVEIRA AZEVEDO     Aniversário: 08/02 

Endereço:  Rua Zeca de Castro, 171, Jardim Flamboyant 

Cidade: Monte Sião - MG CEP: 37.580-000 

Telefone: Com.: Cel: (35)99196-7682  

E-mail: andrea_luiza_azevedo@hotmail.com 

SECRETÁRIA:  MARIA MARTA TROMBETONI BARBOSA                  Aniversário: 26/05 

Endereço:  Rua Juscelino K. de Oliveira, 275,Centro 

Cidade:  Monte Sião - MG CEP: 37.580-000 

Telefone: (35)3465-1506 Comercial: (35)3465-1159    Celular: (35)99128-0119 

E-mail:  contabilsaojoseltda@gmail.com 

TESOUREIRA: MARIA APARECIDA LABEGALINI                            Aniversário:  01/09 

Endereço:  Rua Cuiabá, 83, Jardim Novo Horizonte 

Cidade:  Monte Sião - MG CEP: 37.580-000 

Telefone: (35)3465-4885 Comercial: Celular: (35)98815-4885 

E-mail: tidalab@hotmail.com 
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20-ASR: OLIVEIRA 

Nº DE SÓCIAS: 15           Data da fundação: 22.02.1974                 CNPJ: 20.919.551/0001-60 

PRESIDENTE:  SUZANA CÁSSIA GONÇALVES                 Aniversário: 28/03 

(DUDA GONÇALVES)  

Endereço:  Antonio Queiróz, 360   Cidade:  OLIVEIRA – MG     CEP: 35540-000   

Telefone:                 Comercial:   37-999459831                        Celular: 37-999389861 

E-mail:  dudasuzamara@gmail.com 

SECRETÁRIA:  SONIA AUGUSTA DA SILVA                  Aniversário: 30.01 

Endereço:  Rua Sete de Setembro, 169 – Bairro São Sebastião 

Cidade:  Oliveira – MG       CEP: 35540-000  

Telefone:  37-3331-3095                 Comercial:                                Celular: 37-9 9904-9797   

E-mail:  sonia_augustadasilva@hotmail.com 

TESOUREIRA:  RITA AUGUSTA DA SILVA                     Aniversário:  27-07 

Endereço:  Rua  Osvaldo Cruz nº 362 

Cidade:  Oliveira – MG   CEP: 35540-000   

Telefone:  (37)3331-6067       Comercial:       Celular: 37-9 9957-0172 

E-mail:   titaaugusta@yahoo.com.br 

 

21-ASR:  OURO FINO 

Nº DE SÓCIAS:                         Data da fundação:                        CNPJ:  

PRESIDENTE:  ELIZENE BOMFIM DE ARAUJO                         Aniversário:  10/01 

Endereço:  Rua Profª Maria Silva Lima, 399 

Cidade:  Ouro Fino – MG     CEP: 37570-000 

Telefone: 35 3441-6053            Comercial:      Celular: 35-99191-6053 

E-mail:  lizearaujo@gmail.com 

SECRETÁRIA: MARIA PRESCILIANA BAGNHA BEGHINI      Aniversário: 16/06 

Endereço: Rua Dina  Ferrarezi  Sirigiotto, 36           Jd. Panorama/Montanhês 

Cidade: Ouro Fino/MG CEP: 37570-000 000       

Telefone: 35 3441-1810 Comercial:       

Celular: 35  99881-1810  

E-mail: cilana.beghini@gmail.com                      WhatsApp  35 99936-9053 

mailto:titaaugusta@yahoo.com.br
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TESOUREIRA: IZABEL APARECIDA DO MONTE CUBAS      Aniversário:  05/02 

Endereço:  Rua Ézio Clementoni, 104 

Cidade:  Ouro Fino – MG     CEP: 37570-000 

Telefone:  35 3441-3310            Comercial:                                Celular:  35 98875-2268 

E-mail:   lizearaujo@gmail.com  

 

22-ASR:  PIMENTA 

Nº DE SÓCIAS:                             Data da fundação:                              CNPJ:  

 

PRESIDENTE: HELAINE CRISTINA VERÍSSIMO                    Aniversário:  19/04     

Endereço:  Rua  José Lourenço da Costa- 15 

Cidade: Pimenta– MG               CEP: 35585-000 

Telefone:                                    Comercial:                                  Celular: (37) 99944-5145 

E-mail:  helaine.verissimo@hotmail.com 

SECRETÁRIA: VALÉRIA COSTA  GONÇALVES GARCIA      Aniversário: 15/06/1977                                                                                       

Endereço: Rua Sérgio de Oliveira-471 Centro 

Cidade:   Pimenta – MG           CEP: 35585-000 

Telefone:                                    Comercial:                                 Celular: (37)998408935  

E-mail:  valeriapta_@hotmail.com   

TESOUREIRA:   LEILA GARCIA DE LIMA ALAIÃO                   Aniversário:  14/07/1976 

 Endereço:  Rua João Terra da Silva-64    Cidade:  Pimenta – MG       CEP:  35.585-000 

Telefone:                              Comercial:                         Celular: (37)999985958 

E-mail: leilagel@yahoo.com.br 

 

 

23-ASR:  SÃO GONÇALO DO PARÁ                                 

Nº DE SÓCIAS:                             Data da fundação:                              CNPJ:  

PRESIDENTE:  GERALDA HELENA DOS SANTOS                   Aniversário:  16/09 

Endereço:  Rua Alagoas, 459 – Bairro São Francisco 

Cidade:   São Gonçalo do Pará – MG               CEP: 35518000 

Telefone:                                    Comercial:                                Celular: (37) 99230323  

E-mail:  dalvaftavare@yahoo.com.br 
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SECRETÁRIA:  DALVA FARIA TAVARES                                  Aniversário:  13/11 

Endereço: Rua Ezequiel de Macedo, 276 - Centro 

Cidade:   São Gonçalo do Pará – MG           CEP: 35518-000  

Telefone:                                    Comercial:                                 Celular: (37) 99373063   

E-mail:  dalvaftavare@yahoo.com.br 

TESOUREIRA: ELUÍZA MARINHA GOMES MAIA                  Aniversário:  23/10 

Endereço:  Rua São José, 54 - Centro 

Cidade:  São Gonçalo do Pará – MG       CEP:  35518-000 

Telefone/whatsapp:      (37)  9 9809-1315                                      Celular:  (37) 998182810 

 

24-ASR:  SÃO LOURENÇO/MG  

Nº DE SÓCIAS:     12               Data da fundação:                       CNPJ: 05.094.821/0001-58 

PRESIDENTE:  MANOELINA FERREIRA MARQUES              Aniversário: 18/06 

Endereço:  Rua Alda Garrido nº 210 - centro 

Cidade:  São Lourenço -  MG        CEP:   

Telefone:  (35) Telefone: (35) 3331 3316    Comercial:                          

SECRETÁRIA:  MARIA DAS DORES DE PAULA SILA           Aniversário:  21/04 

Endereço: Rua Ludgero Fernandes, 193  - Porta do Céu  

Cidade: São Lourenço – MG    CEP:   

Telefone: (35)3332-6828        Comercial:                         Celular:  (35) 98824-6828 

E-mail:   drisaoloc@hotmail.com 

TESOUREIRA: ELZA PEREIRA BACCI                                    Aniversário:  28/03 

Endereço:  Av. Dom Pedro II, 358/210 

Cidade:  São Lourenço – MG  CEP:   

Telefone: (35)3331-1094      Comercial:        Celular:     EMAIL: 

 

25-ASR: SÃO TIAGO  

Nºde Sócias:  14     Data da fundação: 07/3/1983           CNPJ: 20313607/0001-39 

PRESIDENTE:  ROBERTA XAVIER CASTRO                           Aniversário: 02/4/1982 

Endereço:  R. Capitão João Pereira, 195 – Centro   Cidade: São Tiago-MG CEP: 36350-000 

Telefone: watsapp (32)9 8830-1226  Com. (32) 3376-1226 Cel: (32) 99940-3222 

E-mail: ROINHASALINAS@HOTMAIL.COM 
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SECRETÁRIA: MARIA APARECIDA DE PAIVA RIBEIRO         Aniversário: 06/01 

Endereço: Praça Ministro Gabriel Passos     Cidade: São Tiago-MG CEP: 36350-000  

Telefone: (32)3376-1282 Comercial:     Celular: (32)99975-4318 

E-mail: aparecidadepaiva@hotmail.com 

TESOUREIRA:  DIANA SIMONE DA MATA SILVEIRA             Aniversário: 10/11 

Endereço: Sítio Camará s/n   Cidade: São Tiago-MG CEP: 36350-000 

Telefone: (32)3376-1220 Comercial:     Celular(32)99940-7775 

 

26-ASR:  TRÊS CORAÇÕES / MG 

Nº DE SÓCIAS:     26          Data da fundação:      1963                 CNPJ:  

 

PRESIDENTE: MARIA DE LIMA FRANCISCO PEREIRA         Aniversário:  12/10 

Endereço:  Rua Argentina, 285 – Jd. America 

Cidade:  TRÊS CORAÇÕES  - MG      CEP: 37410-000   

Telefone:  35 9 8818-1266  Comercial: 35 3231-4979  Celular:  35 98878-1371 

E-mail:  mariamorena1210@bol.com.br 

SECRETÁRIA: ANA CLAUDIA M. VILAS BOAS                            Aniversário: 07/08 

Endereço: AV OMAR PARANAIBA VILELA, 79 - ESTANCIA DOS REIS 

Cidade: TRÊS CORAÇÕES - MG CEP:37410-000 

Telefone: (35) 3235-1072 Comercial: 3234-2339 Celular: 35 99972-3555 

E-mail: anaclaudia@lexseguros.com.br 

TESOUREIRA:  RANIA ALI SALHA MAFRA                                 Aniversário: 01/01 

Endereço: AV. COLETORA, 41 – JD. FABIANA 

Cidade: TRÊS CORAÇÕES - MG CEP:37410-000 

Telefone: 35 3232-5735 Comercial: 35 3234-3010 Celular: 35 98885-3012                       

E-mail: mudlar.mudlar@yahoo.com.br 

 

 

 

 

 

 

mailto:mariamorena1210@bol.com.br
mailto:anaclaudia@lexseguros.com.br
mailto:mudlar.mudlar@yahoo.com.br
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COMO FUNCIONA ADMINISTRATIVAMENTE 

A CASA DA AMIZADE-ASR 

 

Associação de Senhoras de Rotarianos/ASR  

No âmbito municipal ou comunitário, é quem faz os projetos, executa, arrecada, emprega recursos, 

doa aos necessitados, e ainda auxilia o Rotary mais próximo e os ajuda nas campanhas, está à frente 

sempre de tudo o que é feminino, doce, amável dentro do Rotary. 

A Associação das Senhoras de Rotarianos, não existe em todos os países onde encontramos Rotary. 

É encontrada no Brasil e em alguns países de colonização espanhola e portuguesa (sic); é fruto do 

sentimentalismo do povo latino-americano. 

A sua equipe administrativa de trabalho deverá ser assim constituída: 

1 – Presidente 

2 – Vice-presidente 

3 – 1ª Secretária 

4 – 2º Secretária 

5 – 1ª Tesoureira 

6 – 2ª Tesoureira 

7 – Protocolo 

8 – Oradora 

9 – Relações Públicas: Diretora de Serviços Sociais, Diretora de Serviços à Comunidade, Diretora 

de Companheirismo. 

10 – Conselho Fiscal: são as Diretoras sem pasta (geralmente as três últimas presidentes). 

 

 

O QUE PRIORIZAR NA SUA GESTÃO 

Entregar o plano de trabalho para a Coordenadoria. 

 

sua ASR e agir conforme os mesmos. 

 

assumir a custódia dos bens. 
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versariantes, telefones e endereços de todas, para distribuir relação 

completa para todas as sócias. Encaminhar a listagem para a Coordenadoria.  

Conselho Diretor, registrá-la em cartório para abertura de conta bancária e mudança junto a Receita 

Federal. 

 

a. 

 

 

 

ORIENTAÇÕES PARA A PRESIDENTE DA CASA DA AMIZADE  

1 - Planeje Suas Atividades: Juntamente com sua equipe, decida o que fazer, fixe datas, metas, 

distribua tarefas e busque a maneira mais eficiente de realizá-las. A tarefa que é planejada rende 

mais, e não sobrecarrega ninguém. E a tarefa sugerida pela maioria ainda estimula a equipe.  

2 - Organize o Trabalho: Atente para as obrigações legais de sua entidade. Observe seus Estatutos, 

regulamentos e normas. Exemplifique e estimule a pontualidade e assiduidade em qualquer tarefa. 

Valorize os arquivos. Não esqueça de realizar nas datas previstas todas as assembléias, reuniões e 

encontros programados.  

3 - Coordene Sua Equipe: Não deixe que as coisas andem sozinhas. Acompanhe as tarefas, oriente 

suas auxiliares, corrija o curso da travessia enquanto é tempo. Reúna-se periodicamente com suas 

auxiliares para acompanhar e valorizar o trabalho. Sua presença prevenirá o surgimento de 

desavenças.  

4 - Treinar Novas Colaboradoras: Descobrir novos talentos e habilidades dentro de seu grupo 

será gratificante e lhe dará uma boa base de dados de companheiras com quem pode contar para 

cada tarefa. Isso a ajuda a dividir os trabalhos.  

5 - Delegue Responsabilidades: Não centralize tudo em suas mãos, pois isto lhe sobrecarrega e 

retira o companheirismo, objetivo maior da Casa da Amizade. Transfira tarefas, cargos e 

responsabilidades, pois, assim, cada uma faz um pouquinho, todas colaboram, e a recompensa é 

maior.  

6 - Motive Sua Equipe: Admita que todas são capazes, competentes e tem boa vontade de realizar 

o melhor. Não chame a atenção de um membro da equipe na frente das outras. Submeta os 

problemas comuns à apreciação do grupo. Obtenha soluções e idéias do grupo. Isto valoriza a 
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equipe e estimula o engajamento de companheiras no trabalho. Uma equipe motivada constitui a 

base para o sucesso de qualquer trabalho.  

7 - Avalie Seu Trabalho: Evite admitir que tudo esteja em perfeita ordem. Sempre há o que 

melhorar. Reúna as companheiras e verifique onde existem problemas e dificuldades. Leve o grupo 

a descobrir soluções e caminhos novos para o trabalho e trace novos planos. Avalie para dinamizar.  

8 - Reveja sempre as Metas e Objetivos: Não há problema em corrigir o que não está dando certo, 

tudo pode ser reavaliado ao longo do ano rotário.  

Verifiquem que planejar, delegar, treinar, organizar, executar, coordenar, motivar e reavaliar são 

elementos norteadores para que todas as Presidentes de ASR tenham um feliz ano no servir. 

 

ORIENTAÇÕES PARA A SECRETÁRIA DA CASA DA AMIZADE 

 

-se pela a guarda dos livros de atas, correspondências recebidas e expedidas, 

fichário das sócias com endereços atualizados e documentos, tais como: Estatutos, CNPJ, Alvará de 

Licença e outros. Esse material deverá ser de fácil acesso da Entidade para consultas e 

averiguações; 

rganizar e manter em funcionamento o cadastro social e fichários de identificação das sócias; 

 

Assembléias); 

Manter o livro de assinaturas em perfeita ordem; 

 

cônjuge, clube a que pertence, nome e data de nascimentos dos filhos, cargos ocupados na 

Associação e Coordenadoria), assim que assumir o cargo; 

Associação; 

r para a Secretária da 

Coordenadoria até o dia 5º dia de cada mês, impreterivelmente; 
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Compete à Segunda Secretária ajudar a Primeira Secretária e subtituí-la em caso de necessidade ou 

impedimento. 

 

ORIENTAÇÕES PARA A TESOUREIRA DA CASA DA AMIZADE 

 

s, exigindo os recibos de quitações e, junto com a Presidente; 

 

Companheiras; 

ituação financeira da Entidade; 

Ministério da Fazenda; 

necessários para organizar balancetes e prestação de contas ficam à disposição da Diretoria e 

demais companheiras para verificação e apreciação; 

inventário de tudo que está sendo entregue, recebendo no ato, a conferência da Diretoria entrante. É 

preciso que todas compreendam que são medidas para preservação do Patrimônio da Entidade, os 

quais sempre são conseguidos com muita dedicação; 

de Imposto de Renda para manutenção do CNPJ, mesmo 

sendo uma Entidade sem fins lucrativos e, portanto, isenta; 

das associadas que estiverem em atraso com o pagamento da mensalidade ou anuidade. 

 

Orientações à Protocolo 

O adequado desempenho da diretoria de protocolo é indispensável à condução da reunião 

Compete à Protocolo: 

a) Supervisionar  detalhadamente a organização das reuniões; 

b) Compor a mesa da presidência nas Reuniões Ordinárias e nas solenidades da Entidade. 

c) Supervisionar, em consonância com a Secretária, a redação e a expedição dos convites para 

companheiras e convidados que deverão ocupar lugar na Mesa da Presidência. 
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d) Inteirar-se  minuciosamente  de cada item do programa a ser desenvolvido na reunião, de modo a 

poder  intervir com total desembaraço no momento certo, ou de prestar imediata e eficiente 

colaboração à Presidente ou qualquer pessoa que tenha de participar da execução do programa. 

e) Providenciar com a ajuda das comissões de Companheirismo e relações Públicas, a recepção dos 

convidados, com particular deferência para com aqueles que se destinarem à Mesa da Presidência. 

OBS:. No anexo 1-deste guia há mais informações sobre Protocolo 

 

Das Oradoras 

• Compete a Primeira Oradora falar em nome da Associação sempre que isso se fizer necessário 

bem como, participar da Direção da Entidade. 

• Elaborar para as reuniões festivas de Dia dos Pais, Natal, Aniversário da ASR e/ou outra 

festividade a cargo da ASR algumas palavras para serem lidas durante a reunião. 

A Segunda Oradora deverá substituir a Primeira em seu impedimento 

 

Representante Junto a Coordenadoria 

É de responsabilidade da representante junto a Coordenadoria, ser assídua na Associação. 

Compete à Representante junto à Coordenadora:  

a) Ler em reunião, toda a correspondência enviada pela Coordenadora e Coordenadora Assistente;  

b) Responder e assinar, junto com a Presidente, toda a correspondência a ser enviada à 

Coordenadora e Coordenadora Assistente; 

c) Comunicar à Coordenadora Assistente e Coordenadora Distrital, sobre todas as atividades da 

Associação; 

d) Manter uma pasta com as correspondências recebidas, e outra com as correspondências 

expedidas, referentes à Coordenadoria;  

e) Estar presente em todos os Encontros da Coordenadoria Distrital. 

f) Incentivar as companheiras a participarem dos Encontros Distritais, formando caravanas. 

g) Promover a união entre as Sócias. 

 

Do Conselho Consultivo 

O Conselho Consultivo será composto por 03 (três) membros, com mandato de 01 (hum) ano, sendo 

empossado em conjunto com a Diretoria. 



56 
 

 

                                                                

Parágrafo Único: Somente poderão integrar o Conselho Consultivo, as sócias com experiência 

anterior da direção da Entidade, com muita experiência na administração da Associação, ou as três 

últimas Presidentes. 

A Presidente do Conselho Consultivo será eleita pelos próprios membros do Conselho, mediante 

critério adotado internamente. 

Se por qualquer razão, um dos membros do Conselho Consultivo perder essa condição, será eleito 

outro por Assembléia Geral Extraordinária, especialmente convocada para esse fim. 

Compete ao Conselho Consultivo: assessorar, orientar, esclarecer e auxiliar a Diretoria, as 

Assembléias Gerais Ordinárias e Extraordinárias e o Conselho Fiscal, quando solicitado. 

 

Do Conselho Fiscal 

O Conselho Fiscal será composto por 03 (três) membros efetivos e 03 (três) suplentes, com mandato 

de 01 (hum) ano, com posse conjunta com a Diretoria. 

A Presidente do Conselho Fiscal será eleita pelos próprios membros do Conselho, pelo critério que 

adotarem internamente. 

Na falta do membro efetivo, será convocada sua suplente. 

Compete ao Conselho Fiscal: 

a) Examinar e dar parecer nas contas da Diretoria, antes que sejam encaminhadas à Assembleia 

Geral Ordinária; 

b) Examinar e visitar regularmente as contas, regulamentos e documentos da Entidade;  

c) Examinar e dar parecer sobre os programas elaborados pela Diretoria;  

d) Verificar se o Estatuto Social da Entidade está sendo fielmente cumprido. 

Não poderão ser eleitas para o Conselho Fiscal, parentes até o 3º grau consanguíneo ou afins, de 

qualquer membro da Diretoria. 

O Conselho Fiscal poderá contratar órgão técnico e estranho à Diretoria, para auxiliar na apreciação 

das contas da Diretoria. 

 

Diretoria Social 

Comissão de Serviços Sociais 

a) Organizar e preparar os eventos, jantares e festas que ocorrerem; 

b) Adquirir patrocínios e conseguir doações e verbas para a Casa; 

c) Manter a Presidente informada das atividades, sempre que possível. 
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d) Elaborar atividades Culturais, de Serviço Educacional e de Serviço de Saúde. 

 

Comissão de Serviços à Comunidade 

a) Estar sempre em contato com entidades assistidas pela associação. 

b) Executar atividades junto à comunidade, pesquisando os maiores problemas sociais das 

comunidades menos favorecidas. 

c) Encaminhar aos órgãos competentes, junto com o resultado da pesquisa apontando o problema 

encontrado para as devidas soluções. 

d) Elaborar metas para trabalharem com os mais necessitados junto com a presidente. 

e) Promover em caso de calamidade campanhas de socorro. 

f) Comemorar o dia da Criança e do Ancião em creches, orfanatos e asilos. 

 

Comissão de Patrimônio 

a) Fazer levantamento do patrimônio e verificação dos mesmos; 

b) Manter a Casa organizada e zelar pelo patrimônio, fazendo sempre a manutenção.  

c) Fazer relatório de materiais. 

 

Comissão de Eventos 

Nas reuniões mensais:  

a) Buscar a palavra de um rotariano, professor, psicólogo, número de arte para tornar as reuniões 

mais agradáveis; 

b) Organizar, buscar e dar idéias de eventos para angariar fundos;  

c) Junto com o protocolo, recepcionar os convidados, encaminhando as autoridades à mesa (se for o 

caso). 

 

Comissão de Companheirismo 

a) Promover intercâmbios, visitas entre sócios: em aniversários, enfermidades, casamentos, etc.; 

b) Comunicar  onde será realizada a reunião do mês, convidando as companheiras.a participarem 

c) Prática de algum hobby como meio de aproximar os companheiros (jogos, filme, passeio, etc);  

d) Dar apoio à companheira que estiver precisando; 
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e)  Cuidar para que os novos sócios se sintam integrantes da Casa o mais rapidamente, convidando-

as a participarem dos eventos; 

f) Estar atenta para que todas sejam convidadas para as reuniões e eventos promovidos pela 

entidade. 

Comissão de Decorações 

a) É dever da comissão, planejar e preparar a decoração de eventos, festivas e reuniões;  

b) Solicitar à tesouraria a compra de materiais necessários para a montagem da decoração;  

c) Manter ativo o espírito de companheirismo na convocação das companheiras para a confecção de 

lembranças e mimos;  

d) Formar grupos para a confecção de trabalhos manuais, artesanato, etc. 

 

Comissão de Relações Públicas 

Nenhuma entidade sobrevive hoje sem projetar boa imagem junto à comunidade que serve.  

a) Levar ao público, autoridades e outros órgãos as notícias que sua entidade está realizando, faz 

crescer o seu prestígio junto às demais pessoas e, conseqüentemente, aumenta o respeito e 

credibilidade junto à comunidade. 

b) Promover reuniões importantes convidando pessoas da comunidade para assisti-las 

c) Utilizar dos meios de comunicação para divulgar o trabalho de sua Associação, como jornais, 

rádios e TV. 

d) Permanecer ao lado da Presidente para recepcionar os convidados nas festas, promoções e 

reuniões. 
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ORIENTAÇÕES PARA A COORDENADORA ASSISTENTE 

 

A função da Coordenadora Assistente consiste em auxiliar e facilitar o trabalho da Coordenadoria 

Distrital e "orientar" as Casa da Amizade que estão sob a sua área de atuação, pois o Distrito 4560 

abrange uma considerável extensão territorial. É o elo entre a Coordenadoria Distrital e cada ASR. 

É solicitada sempre que necessário, seja para ajudar em planejamento, execução, prestação de 

contas dos projetos de cada uma, inclusive atuando na solução de conflitos. É a autoridade máxima 

em cada ASR na ausência da Coordenadora. É quem está junto, no dia a dia de cada Casa da 

Amizade. Principais Funções:  

• Motivar sempre, impor normas nunca! Incentivar o companheirismo entre as companheiras da 

Casa da Amizade;  

• Enviar felicitações nos aniversários, mandar mensagens de Natal e Ano Novo para as 

companheiras das ASRs / Casas da Amizade de sua área;  

• Repassar às presidentes e secretárias das ASRs/Casas da Amizade da sua área, as mensagens 

encaminhadas pela Coordenadora Distrital, reforçando as metas da Coordenadoria e eventuais 

solicitações ou avisos;  

• Auxiliar a Tesoureira Distrital quando houver atraso no envio da taxa “per capita"; • Orientar cada 

Secretária quando houver atraso no envio dos relatórios mensais. Estes devem ser enviados até o 5º 

dia útil do mês;  

• Enviar mensagem às Presidentes e Secretárias das ASRs/Casas da Amizade da sua área de 

atuação, quando houver um evento como, por exemplo, visita da Coordenadora Distrital, PETS, 

Guia Distrital da ASR, Assembléia Distrital, Conferência, ressaltando a importância do 

comparecimento das Companheiras, nesses eventos;  

• Lembrar às Presidentes a respeito da data da visita da Coordenadora Distrital para uma recepção 

ou uma programação simples, mas eficaz;  

• Enviar para a Coordenadora ou Secretária Distrital as dúvidas, solicitações e eventos relevantes 

ocorridos nas ASRs/Casas da Amizade da sua área;  

• Esclarecer dúvidas quanto às funções da diretoria de cada ASRs/Casas da Amizade de sua área;  

• Enviar um relatório das atividades realizadas no ano rotário à Coordenadoria;  
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OS DEZ MANDAMENTOS DA CASA DA AMIZADE 

1. Procure conhecer o Rotary para sentir o ideal de seu cônjuge. 

2. Comparecer às reuniões da Casa da Amizade; você vai conhecer melhor as (os) suas(s) 

companheiras (os) e sentir o fortalecimento do companheirismo. 

3. Comparecer somente não é o suficiente, o importante é participar. 

4. Você entra na Casa da Amizade não como passageiro, mas para completar uma tripulação. 

5. Dê sugestões, critique construtivamente, cem olhos têm visão mais profunda que dez ou vinte. 

6. Aqui não há só tarefas grandes para pessoas excepcionais, toda tarefa, por pequena que seja, tem 

sua grandeza pelo toque de amor com que você executa. 

7. Não diga: "não tenho tempo". Os mais ocupados são os que dividem bem o tempo. Se não 

tivermos tempo para amar, como poderemos nos doar? 

8. Seu cônjuge será um rotariano entusiasta se sentir o seu ideal de servir. 

9. Aqui prevalece a primeira pessoa do plural: Nós. 

10. A Casa da Amizade será sempre uma ilha de ternura, companheirismo e solidariedade humana, 

na medida em que nós mantivermos viva a sua filosofia: 

 

 

Serviste hoje? 

A quem? 

À árvore? 

Ao teu amigo? 

Ao teu irmão? 

À tua cidade? 
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METAS PARA GESTÃO 2016/2017 

 

“COORDENADORIA E ASR À 
SERVIÇO DA HUMANIDADE” 

 
 

 

1- CASAS DA AMIZADE – 
Para uma boa gestão das ASR (Associação de Senhoras de Rotarianos), recomenda-se que: 

as casas da amizade devem se esforçar para alcançar ambas as metas abaixo: 

-Definir pelo menos 02 metas ou mais para trabalhar projetos no ano 2016/2017- Sem 

metas não há motivação, nem comprometimento e, vice-versa.  

- Pagar a "per capta" à Coordenadoria dentro do prazo/OUTUBRO/2016. Obs.: consulte a 

tesouraria 

2- QUADRO ASSOCIATIVO: 

-Aumentar o quadro Associativo conduzindo atividades com o objetivo de divulgar a 

Casa da Amizade /ASR e suas atividades aos associados dos clubes, especialmente aos 

cônjuges de rotarianos e pessoas da comunidade que se dedicam a trabalhos voluntários 

educacionais e assistenciais. 

- Incentivar as esposas e familiares de rotarianos a visitarem/participarem de pelo menos 1 

reunião ordinária por mês no Clube de Rotary de sua respectiva cidade. Dessa maneira, as 

esposas vão ter oportunidade de aumentar o companheirismo entre elas, conhecerão melhor 

os projetos do clube, e como poderão colaborar com os rotarianos e com a Fundação 

Rotária. 

- Incentivar os Rotarianos a trazerem seus cônjuges nas reuniões ordinárias do Clube. 

-Aumentar a comunicação com os cônjuges de rotarianos – enviar emails, watsapp, etc. 

 

3- REALIZAR PROJETOS DENTRO DAS ÁREAS DE ENFOQUE 

 

Incentivar as ASR (Casas da Amizade) a desenvolverem trabalhos junto às suas 

comunidades nas áreas de: 

 

 Educação Básica/Alfabetização, Arte e Cultura: como por exemplo: 

Incentivar as Casas da Amizade a realizarem um evento para homenagear 

uma mulher em destaque em sua comunidade (Valorizar a atuação feminina 

na sociedade e no trabalho) 

 

 Recursos Hídricos e Meio Ambiente: Investir  em ações que fomentem o 

uso racional da água e o combate à degradação ambiental. Plantar árvores. 
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 Novas Gerações: Apoiar e valorizar Interact e Rotaract Club, despertando 

novas lideranças e futuros associados do Rotary Club, envolver a criança  e 

o adolescente nos projetos e eventos comunitários.  

 SAÚDE: - Compartilhar informações de como combater as doenças 

transmitidas pelo mosquito “Aedes aegypti”. Incentivar ações na 

comunidade para limpeza do meio ambiente.  

 Compartilhar informações de como obter e manter uma melhor qualidade 

de vida, bem-estar físico, emocional e psicológico.  

  Prevenir doenças e melhorar o sistema imunológico. 

 Incentivar os cuidados preventivos com a saúde através das PICs – Práticas 

Integrativas e Complementares (Homeopatia, fitoterapia, Florais de Bach, 

Terapia Prânica, Acupuntura, Yoga, Antroposofia, exercícios físicos, 

nutrição, etc.)
1
 

 

AS 06 ÁREAS DE ENFOQUE – INFORMAÇÕES-SUGESTÕES 

 

A-Paz e prevenção/resolução de conflitos   

1. Treinar líderes, inclusive jovens, para prevenir e mediar conflitos  

2. Apoiar atividades de paz em comunidades e regiões afetadas por conflitos                       

3. Apoiar estudos ligados à paz e resolução de conflitos  

B-Prevenção e tratamento de doenças  

1. Melhorar a capacitação de funcionários locais da área de saúde  

                                                             
1
 Em virtude da crescente demanda da população brasileira, por meio das Conferências Nacionais de Saúde e das 

recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS) aos Estados-membros para formulação de políticas visando 
integração de sistemas médicos complexos e recursos terapêuticos (também chamados de Medicina Tradicional e 
Complementar/Alternativa-MT/MCA ou Práticas Integrativas e Complementares) aos Sistemas Oficiais de Saúde, além 
da necessidade de normatização das experiências existentes no SUS, o Ministério da Saúde aprovou a Política Nacional 
de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) no SUS, contemplando as áreas de Homeopatia, Plantas Medicinais e 

Fitoterapia, Medicina Tradicional Chinesa/Acupuntura, Medicina Antroposófica e Termalismo Social – 
Crenoterapia, promovendo a institucionalização destas práticas no Sistema Único de Saúde (SUS). Portaria 
971/2006. 
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2. Promover programas de prevenção para limitar o alastramento de doenças transmissíveis 

e reduzir a incidência e as complicações causadas por doenças não transmissíveis                

3. Aprimorar a infraestrutura de saúde de comunidades locais                                                    

4. Informar e mobilizar comunidades de forma a evitar a disseminação de doenças              

5. Prevenir deficiência física resultante de doenças ou ferimentos                                         

6. Apoiar estudos ligados à prevenção e ao tratamento de doenças  

C-Recursos hídricos e saneamento  

1. Promover acesso de todos os membros da comunidade à água potável, saneamento 

básico e higiene  

 

2. Fortalecer a habilidade das comunidades carentes para que desenvolvam, financiem e 

mantenham sistemas de água e saneamento  

 

3. Informar as comunidades sobre a importância de saneamento básico, consumo de água 

limpa e hábitos de higiene  

4. Apoiar estudos ligados a recursos hídricos e saneamento  

 

D-Saúde materno-infantil  

1. Reduzir a taxa de mortalidade infantil de crianças de menos de cinco anos  

2. Reduzir a taxa de mortalidade materna  

 

3. Facilitar o acesso a atendimento e tratamento médico essencial para mães e filhos  

4. Apoiar estudos ligados à saúde materno-infantil  

 

E- Educação básica e alfabetização  

1. Fortalecer a capacidade das comunidades de fornecerem educação básica e alfabetização  

2. Aumentar as taxas de alfabetização entre adultos  

3. Reduzir a disparidade entre os sexos no acesso à educação  

4. Apoiar estudos ligados à educação básica e alfabetização  

 

F-Desenvolvimento econômico e comunitário  

a) Capacitar empresários, líderes comunitários, organizações locais e redes comunitárias 

para que promovam desenvolvimento econômico em comunidades carentes  
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b)  Desenvolver oportunidades de trabalho produtivo  

c)  Reduzir o nível de pobreza nas comunidades  

d) Apoiar estudos ligados a desenvolvimento econômico e comunitário  

 

4- PROJETOS DA COORDENADORIA COM A COLABORAÇÃO DE TODAS 

(os) Companheiras (os) e familiares das ASR e, dos Clubes de Rotary:      
 

A) Elaborar um novo projeto na área de cuidados, prevenção e Combate ao Câncer. 

Sugestão inicial: colaborar com a AVOCC- Associação do voluntariado contra o 

câncer de Poços de Caldas, https://pt-br.facebook.com/AVOCC-

Associa%C3%A7%C3%A3o-do-Voluntariado-Contra-o-C%C3%A2ncer-

291336214253766/info?tab=overview, e/ou dar continuidade ao projeto de apoio à 

ACCCOM – Associação de Combate ao Câncer: 

http://www.contraocancerpelavida.com.br/ 

 

B) PUBLICAR LIVRO DE RECEITAS das ASR: solicitar a todas (os) companheiras 

(os) das ASR e do colégio de coordenadoras para enviar receitas culinárias à 

Coordenadoria no intuito de editar um livro de receitas das ASR (pratos doces, salgados 

e alternativos, tais como para vegetarianos, e de restrições alimentares como, por 

exemplo, “sem glúten” e/ou “sem Lactose”). Devem ser receitas testadas pelas 

associadas e de uso rotineiro. O atual livro da ASR será ampliado com estas receitas 

adicionais e, vendido na conferência distrital de maio de 2017. Os recursos adquiridos 

irão beneficiar os projetos da Fundação Rotária. 

 

C) IMPORTANTE: “REALIZAR O BAZAR DA CASA DA AMIZADE”. Na 

conferência distrital haverá um bazar com objetos artesanais e/ ou materiais diversos de 

alimentação ou utilidade doméstica, bijuterias, presentes em geral, inclusive o livro de 

Receitas que será publicado. Como incentivo, haverá reconhecimentos e premiações 

para as colaboradoras do Bazar. Toda renda será revertida para o Fim da Pólio em 

comemoração ao Centenário da Fundação Rotária cujo propósito principal é extinguir a 

Poliomielite do planeta Terra. O Bazar deverá ser inaugurado pelo Casal Governador em 

horário programado e todos os participantes da conferencia serão convidados a visitar e 

https://pt-br.facebook.com/AVOCC-Associa%C3%A7%C3%A3o-do-Voluntariado-Contra-o-C%C3%A2ncer-291336214253766/info?tab=overview
https://pt-br.facebook.com/AVOCC-Associa%C3%A7%C3%A3o-do-Voluntariado-Contra-o-C%C3%A2ncer-291336214253766/info?tab=overview
https://pt-br.facebook.com/AVOCC-Associa%C3%A7%C3%A3o-do-Voluntariado-Contra-o-C%C3%A2ncer-291336214253766/info?tab=overview
http://www.contraocancerpelavida.com.br/
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colaborar comprando algum artigo à venda ou realizando doações diretamente à 

Coordenadoria. O Bazar ficará aberto em todos os dias da conferência. 

 

D) *IMPORTANTE: “PANETONE DA AMIZADE” – Todos os Clubes e ASR serão 

convocados a colaborar com a campanha de compra/venda de panetones, no 2º semestre 

por volta de outubro/novembro. MAIS INFORMAÇÕES COM O PRESIDENTE DO 

SEU CLUBE OU NA CARTA MENSAL ENVIADA POR EMAIL.  O objetivo é 

investir estes recursos nos projetos dos clubes e destinar parte para a Fundação Rotária. 

A Casa da Amizade ao apoiar os projetos dos Clubes estará também contribuindo para o 

bem estar social da comunidade local e mundial. 

 

 

5-    ABTRF (Associação Brasileira da Fundação Rotária) - Incentivar as 

Casas da Amizade que, enquanto pessoa jurídica, podem se tornar doadoras da ABTRF 

através da adesão ao programa Empresa Cidadã, realizando doação mínima anual de 

US$1000, (Mil Dólares/ em torno de 350,00/mês), divididos em até 12 parcelas mensais. Faz 

jus a um Título e Medalha “Companheira Paul Harris” e, demais reconhecimentos 

subsequentes na continuidade das doações (acréscimos de Safiras). Os recursos financeiros 

da ABTRF são investidos em projetos dos clubes brasileiros. 
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6- ROTARY DAY - Promover a Imagem Pública das ASR e do Rotary. Convocar as 

COMPANHEIRAS DAS ASR a participarem do ROTARY DAY, por ocasião da visita do 

Governador 2016/2017. Deverão providenciar exposição de banners, e/ou outros materiais 

afins que mostrem seus projetos, bem como seus parceiros colaboradores na comunidade e 

realizarem atividades interativas com o público no local do evento. Usem sua Criatividade! 

 

7- IMAGEM PÚBLICA: Promover e divulgar as atividades da Casa da Amizade na Mídia 

local e na Revista Rotary Brasil. Publicar Mensagens, artigos, fotos e informações gerais na 

página da ASR/ Casa da Amizade na Carta Mensal. Para tal procedimento, por gentileza 

enviar informações com cópia para a Coordenadora, para a secretária distrital ou para a 

Coordenadora Assistente, com antecedência, ou enviar direto para o responsável pela Carta 

Mensal, João Paulo Zatti , jp@oceano1.com.br  (Elói Mendes-MG). 

 

 

8- INFORMAÇÃO/ESTUDO/PESQUISA: Incentivar o estudo do Estatuto da sua Casa da 

Amizade. Usar alguns minutos da reunião da sua Casa da Amizade para falar sobre ele 

-Incentivar a Informação Rotária dentro das Casas da Amizade, através das próprias 

companheiras ou através de palestras de rotarianos (as) sobre a Fundação Rotária. “Podemos 

amar somente aquilo que conhecemos” (Cesar Romão). 

- Incentivar o uso das tecnologias (computador, internet, celular, redes de relacionamento, 

buscar sites do 3º setor e do My Rotary) para se munir adequadamente de informações  e 

saber como fazer projetos e parcerias que são fundamentais na atuação na comunidade. 

 

9- COMPANHEIRISMO: Felicitar todas as companheiras, por ocasião dos seus aniversários. 

Incentivar a realização de comemorações mensais de todos os aniversariantes – todos os 

cônjuges da Casa da Amizade e do Clube de Rotary. 

 

10- CONFERÊNCIA DISTRITAL 2017 - Incentivar todas as companheiras a participarem da 

Conferência Distrital a se realizar no período de 18 a 21 de maio de 2017, no Pálace Hotel, 

em POÇOS DE CALDAS-MG. 

 

mailto:jp@oceano1.com.br
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PROJETO “CASINHA FELIZ” – “100 anos da Fundação Rotária” – 

1917-2017  

Objetivo: aumentar as doações à Fundação Rotária para Erradicação final da Poliomielite 

A Casinha Feliz será decorada com o lema e com motivos em homenagem aos 100 anos da 

Fundação Rotária. 

Todas as casas da amizade serão incentivadas a buscar recursos econômicos junto à comunidade e 

junto ao Clube de Rotary de sua cidade para depositar na casinha feliz. As contribuições podem ser 

feitas pessoalmente no dia da visita do casal Governador. Para isso use sua criatividade: rifas, 

bingos, almoços, jantares, “Happy Hour”, ou coleta de moedas que sobram nas bolsas, venda de 

bijuterias, venda de toalhas de mesa, jogo de banho, tortas, pães caseiros, doces e bolos, etc. 

Reconhecimento: Todas ASR participantes receberão algum tipo de reconhecimento conforme o 

quadro de premiações descrito no guia distrital.  

IMPORTANTE:  

-As Cinco (5) ASR que conseguirem as maiores doações receberão homenagem e certificado 

especial (placa e troféu). As doações acima de $1000,00 dólares serão reconhecidas também com o 

Título e Medalha Paul Harris. 

*O montante das doações ao final da gestão, será convertido em Reconhecimento “Paul Harris” a 

ser sorteado, em maio de 2017, entre todas as ASR e Clubes participantes das doações à “Casinha 

Feliz” 

**100 ANOS DE FUNDAÇÃO ROTÁRIA - VAMOS DOAR $100 REAIS POR PESSOA** 

U$ 26,50 DOLARES 

Há 100 anos atrás o presidente do Rotary, Arch Klumph, propôs na Convenção de 1917, em Atlanta, a 

criação de um fundo de dotação “com o propósito de fazer o bem no mundo”. Desde aquela primeira 

contribuição de US$26,50, a nossa Fundação Rotária cresceu bastante e já empregou mais de US$3 

bilhões em programas e projetos variados. 

Site do Centenário   :       http://centennial.rotary.org/pt 

Você sabia que sua doação vale duas vezes mais? O valor doado será dobrado por Bill Gates à Fundação 

Rotária - para o Projeto Pólio Plus: cada 1 real doado valerá 2 reais. 

http://centennial.rotary.org/pt
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“Fundação Bill Gates faz equiparação de 2:1, até um máximo de US$35 milhões por ano, para 

cada dólar que o Rotary destinar ao fechamento da lacuna de financiamento para completar a 

erradicação da pólio até 2018”.  O valor que você doar será dobrado por Bill Gates. 

________________________________________________________________________________ 

 

PREMIAÇÃO NO CHÁ DA AMIZADE - GESTÃO 2016-2017 

 

1- Troféu especial “CENTENÁRIO DA FUNDAÇÃO ROTÁRIA” – para as 5 

(cinco) maiores contribuições à Casinha Feliz durante o ano rotário 2016/2017- até 

no máximo 31 de Janeiro de 2017 (opção de doações: enviar comprovantes de 

depósito à tesoureira da Coordenadoria e cópia à coordenadora) 

2- TROFÉU FIM DA PÓLIO  - todas as ASR que doarem qualquer valor 

para a Casinha Feliz 

3- TROFÉU “PER CAPTA”- pontualidade no depósito anual da per capta no valor de 

R$ 50,00 até 31 de outubro /2016 (enviar comprovantes de depósito à tesoureira da 

coordenadoria -Vani Béze e cópia à coordenadora Carmen) 

4- TROFÉU PONTUALIDADE- entregar relatórios à secretária da Coordenadoria (Rita 

Augusta) até o dia 05 de cada mês. 

5- TROFÉU COMPANHEIRISMO- aumento do quadro associativo no ano 2016/17 

6- TROFÉU CASA DA AMIZADE – fundação ou reativação de ASR 

7- TROFÉU “ROTARY DAY” – a todas as ASR, e Reconhecimentos especiais às associadas 

que se destacarem e, participarem ATIVAMENTE do Rotary Day – seja na organização, na 

confecção de banners, entre outras atividades (premiação por indicação das Presidentes). 

8- TROFÉU ENFOQUE – - receberá a ASR que realizar 03 atividades/projetos dentro de pelo 

menos 3 diferentes Áreas de Enfoque de “Rotary International”, que são:  

 Paz e prevenção, resolução de conflitos;  

 Prevenção e tratamento de doenças;  

 Recursos hídricos e saneamento;  
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  Saúde materno-infantil;  

  Educação básica e alfabetização;  

  Desenvolvimento econômico e comunitário.  

Comprovado através de fotos e relatórios. Este trabalho deverá ser de vulto, de destaque na 

comunidade.  

 

 

 IMPORTANTE: o não pagamento da per capita anual distrital até 

31/10/2016 exclui a ASR de qualquer troféu.  
 

 

Dados para depósito: 

 

BANCO:  001 - Banco do Brasil S.A. 

AGÊNCIA: 0364-6 - Lavras - MG 

CONTA CORRENTE: 74.706-8 

CNPJ: 06.336.722/0001-06 

NOME: Coordenadoria das ASR do Distrito 4560 

VALOR POR SÓCIA: R$ 50,00 
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Participem da XLVI Conferência Distrital 

 

 

POÇOS DE CALDAS - MG 
Cidade sede da Conferência 

“Compromisso no Servir“ 

Poços de Caldas, de 18 a 21 de maio de 2017 

Local: Hotel Pálace - Centro 
Praça Pedro Sanches s/nº 

 
 
 
 
 
 
 
 

Carmen Sílvia Toledo Da Pós Rodrigues 

Coordenadora Distrital das ASR 2016/2017  
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ANEXO 1 

 

FUNÇÕES DO PROTOCOLO (ASR E COORDENADORIA DISTRITAL) 
 

*Orientações básicas: 

 
O fiel desempenho da diretoria de protocolo é indispensável ao perfeito desenrolar de uma reunião.  

 

Por isso cabe a ele: 

 
• Juntamente com a Presidente e Secretários supervisionar a redação e expedição de convites para 

companheiras e convidados que deverão ocupar lugar na mesa da Presidente. Convém deixar dois 

lugares prontos para visitas inesperadas. 
 

• Chegar ao local da reunião com certa antecedência, + ou – 20 minutos antes 

 
• Informar-se sobre a refeição a ser servida, cuidar do conforto, da segurança, número e disposição 

de mesas e cadeiras. 

 

• Verificar os lugares à mesa e inteirar-se da presença da panóplia (Bandeiras)e outros objetos da 
mesa, e se o serviço de som está funcionando. 

 

• Providenciar os preparativos para o orador, que às vezes faz uso de mapas, quadros, projetores e 
outros recursos. 

 

• Auxiliar a comissão de companheirismo na recepção aos convidados e visitantes. 

 
• Saber cada item do programa a ser desenvolvido durante reunião para que tudo corra com total 

desembaraço. 

 
• Acomodar os visitantes na mesa principal. 

 

• Evitar que as companheiras se acomodem sempre no mesmo lugar, obrigando assim o rodízio para 
melhor entrosamento de todos. 

 

• Cuidar para que a Presidente sinta que tudo está em ordem, e que se inicie a reunião. Permanecer 

atenta aos mínimos detalhes à manutenção da ordem durante a reunião, assessorando à presidente 
no que for preciso. 

 

• Quando se fizer necessário, repartir as tarefas com o segundo protocolo, procure não se 
sobrecarregar e arriscar e esquecer algum detalhe importante. 

 

• Ao iniciar o seu trabalho na tribuna ou ao microfone, deve fazê-lo com discrição, saudando os 
presentes. O protocolo não é uma animadora de festa. Deve usar o microfone somente para o 

necessário. Quando tiver dúvida, sempre consultar uma pessoa mais experiente. Lembre-se, errar é 

humano. Todos erramos, caso cometa algum erro, corrija-o com naturalidade. Afinal, você está na 

Casa da Amizade. 
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BANDEIRA NACIONAL 

DEVEMOS OLHAR OU NÃO PARA A BANDEIRA NACIONAL DURANTE A EXECUÇÃO 

DO HINO NACIONAL? 
 

O Hino Nacional, juntamente com a bandeira, as armas e o selo, são símbolos que representam a 

nação brasileira, a Pátria que amamos e respeitamos. Não há precedência e muito menos hierarquia 
entre os símbolos nacionais, já que todos, isoladamente ou em conjunto, são símbolos da nação e 

expressam o espírito cívico do povo brasileiro.  

 

Constitui-se violação de culto ao Hino Nacional, virar-se na direção da Bandeira Nacional durante a 
execução do Hino Nacional, exceto nos casos previstos na lei em que a Bandeira Nacional é o 

símbolo cultuado. Na prática, os componentes da mesa da presidência devem olhar para o público e 

vice-versa. 
 

 

COMPORTAMENTO 
 

O diretor(a) de protocolo deve: 

1. Ser o mais discreto possível, bem como sério e objetivo. 

2. Utilizar roupas que configurem elegância, pois normas protocolares assim exigem. 
3. Permanecer na tribuna apenas no momento das apresentações protocolares, afastando-se em 

seguida. 

4. Ficar atento ao desenrolar da reunião e procurar manter a programação no horário determinado. 
 

O diretor (a) de protocolo não deve: 

1. Fazer na tribuna comentários desnecessários ou que revele intimidade pessoal com qualquer um 

dos presentes.  
2. Fazer discursos. 

3. Utilizar gíria. 

4. Tentar ser engraçado. 
5. Anunciar retardatários, exceto casos especiais. 

 

MESA DA PRESIDÊNCIA 
O nome correto é MESA DA PRESIDÊNCIA e não “mesa diretora" ou “mesa que dirige os 

trabalhos”, pois mesa é um objeto e não dirige uma reunião. 

 

GENERALIDADES ( MESA DA PRESIDENCIA) 
 

Além daquele que dirige a reunião, quase sempre o presidente do clube (ou da ASR), a mesa da 

presidência é composta pelas pessoas de maior destaque no encontro, por exemplo, o orador e o 
governador (a Coordenadora) distrital. 

 

Em relação à mesa, cabe ao diretor (a) de protocolo observar a presença, nos locais adequados, 
nomes, números, água e, se for o caso, talheres, pratos e copos, evitando que eventuais falhas 

prejudiquem o bom andamento do encontro. A falta de cuidado para com a mesa da presidência 

sempre dará péssima impressão aos visitantes e convidados. 

 
Para constituir de forma adequada a mesa da presidência, o diretor de protocolo necessita conhecer 

as regras de precedência, ou seja, qual a hierarquia entre os ocupantes da mesma. 
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Esta é a parte protocolar mais difícil, causa de inúmeros dissabores nas reuniões  já que muitos 

participantes se incomodam quando posicionados de forma hierarquicamente incorreta. 
 

A melhor maneira de não errar é fazer uma lista das pessoas que participarão da mesa para, em 

seguida e se necessário com a ajuda da literatura, verificar o correto posicionamento. 
 

Na maioria das reuniões a mesa da presidência é composta por 3 a 5 pessoas. É fácil compreender 

que quanto menor o número de componentes menor a chance de erro. 

 
Quando o número de componentes é impar, o lugar número 1 será o central e os lugares pares 

ficarão à direita de quem, estando no lugar número 1, olha para a platéia. Para um número par de 

componentes, o lugar número 1 estará imediatamente à direita da linha mediana e o lugar número 2 
imediatamente à esquerda desta linha. 

 

Quando os componentes da mesa são chamados pelo microfone, designando-lhes os lugares, não se 
faz a apresentação da mesa depois de composta. Se a reunião for iniciada com todos em seus 

lugares, o diretor de protocolo fará a apresentação de cada um, começando pelo lugar de número 1. 

Deve na sequência anunciar os lugares pares e finalmente os ímpares, sempre utilizando a 

numeração crescente. 
 

Após anunciar os componentes da mesa da presidência o diretor de protocolo solicitará uma 

saudação aos seus membros. Assim que concluir os procedimentos iniciais não deve “devolver a 
palavra ao presidente”, pois esta é uma prerrogativa do mesmo. 

 

NÚMERO DO DISTRITO – como falar 

O anúncio do número do distrito deve ser feito por extenso, por exemplo, distrito quatro mil 
quatrocentos e vinte, e não quarenta e quatro vinte, ou quatro, quatro, dois, zero. O mesmo 

comportamento serve para o anúncio do ano rotário, por exemplo, ano rotário dois mil e quatorze, 

dois mil e quinze. 
 

GESTÃO – NÃO – Ano rotário sim : 

Também é Importante lembrar que a palavra gestão deve ser evitada quando da citação do período 
administrativo rotário, mesmo porque ela não é encontrada nos manuais do Rotary. A forma correta 

é ano rotário. Por exemplo, ano rotário dois mil e onze, dois mil e doze. 

 

*(Versão Adaptada a partir do Guia Distrital 2015/2016-Coordenadora Marilene Rodrigues Ferreira 
e do Manual de Protocolo, desenvolvido pelo Gov. Fernando Dias Sobrinho 2011-12 - D 4420) 
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ANEXO 2 

 

INSTRUTOR (A) DISTRITAL 

 

 

Ao pesquisar as atribuições da Instrutora Distrital das ASR, não foi encontrado nada a respeito no 

estatuto da Coordenadoria do nosso distrito 4560.  E, nada consta no Estatuto da Coordenadoria 

Nacional das entidades de Senhoras de Rotarianos, que serve como fonte de inspiração e referencia 

para administração/capacitação das ASR em nosso país. 

Entretanto, a título de informação, constatamos que a organização Rotary, no ano 2000, criou as 

figuras do Instrutor distrital, dos Governadores Assistentes e reestruturou as Comissões 

Distritais: ...“A atuação do Instrutor Distrital começa na coordenação e planejamento das 

atividades de capacitação no distrito. Para tanto, é responsável pela formação da Comissão de 

Capacitação do distrito, designando o presidente e as responsabilidades de cada um de seus 

integrantes. Os eventos sob sua responsabilidade são: Seminários de treinamento da equipe 

distrital, presidentes eleitos (PETS), governadores assistentes (GATS), Assembleia distrital, 

Seminários distritais sobre Desenvolvimento do Rotary, Imagem Pública, Fundação Rotária; 

Programas de capacitação de líderes de Rotary, Rotaract e Interact Clubs, e, outros treinamentos 

no distrito, conforme necessário”. Portanto, as informações mostram que o Instrutor distrital é o 

responsável pela instrução e formação de líderes do distrito, junto com sua comissão e, sob a 

concordância do Governador. 

(*Fonte: REVISTA ROTARY BRASIL: autor, Alberto Bittencourt, governador 2004-05 do distrito 

4500 e Instrutor Distrital 2007-08, 2012-13 e 2014-15.   

http://revistarotarybrasil.com.br/a-importancia-do-instrutor-distrital/) 

 

*Outras informações afins:  

[PDF] LIDERE SEU DISTRITO: CAPACITAÇÃO - MANUAL DE CAPACITAÇÃO 
DISTRITAL  

https://www.rotary.org/myrotary/pt/document/lead-your-district-training-district-training-

manual 

 

Concluiu-se que é relevante as companheiras das ASR tomarem ciência destes assuntos para o bom 

desempenho e qualificação dos líderes do distrito como um todo: Rotary Clubs e Casas da Amizade. 

 

 

http://revistarotarybrasil.com.br/a-importancia-do-instrutor-distrital/
https://www.rotary.org/myrotary/pt/document/lead-your-district-training-district-training-manual
https://www.rotary.org/myrotary/pt/document/lead-your-district-training-district-training-manual
https://www.rotary.org/myrotary/pt/document/lead-your-district-training-district-training-manual
https://www.rotary.org/myrotary/pt/document/lead-your-district-training-district-training-manual
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Guia Distrital das ASR 2016/17 

 Organizado, atualizado e digitado pela  

Coordenadora Distrital das ASR – D.4560 

Carmen Sílvia Toledo Da Pós Rodrigues 

Este manual poderá ser reproduzido no todo ou em parte, 

desde que mencionada a fonte. 

 

Poços de Caldas-MG – Agosto de 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo. Mas qualquer um pode 

recomeçar e fazer um novo fim.” 

― Chico Xavier 


