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MÊS DOS SERVIÇOS 

PROFISSIONAIS 

 

Estamos nas últimas voltas. Em 

seis meses vocês deixaram 

marcas em cada visita que 

fizemos. Sabemos que vocês 

conseguiram ou estão perto de 

conseguir novos companheiros e 

alcançarem as metas do Distrito 

4560. 

Nos últimos meses, graças à 

colaboração e entusiasmo de 

todos, nossa viagem como “seu” 

Governador de Distrito tem sido 

mais refrescante, agradável e 

recompensadora. Muitos clubes 

já começaram a preparar as 

suas transferências para suas 

novas equipes de líderes de 

clube. 

Alguns já estão tendo reuniões 

do Conselho Diretor com suas 

placas de entrada, garantindo 

uma suave transição. Um clube 

de sucesso é aquele que pratica 

a  sucessão, planejamento 

estratégico. Sempre tenho dito 

as lideranças  

dos clubes: “Clubes Fortes, 

Distrito Forte”.   

 Se você não tiver feito isso, 

exorto-vos a começar imedia-

tamente. Não espere até o 

último momento.  

 No Rotary, janeiro é 

comemorado como o "Mês dos 

Serviços Profissionais". 

É uma oportunidade única para 

os clubes de todo o mundo para 

promover o serviço profissional 

como uma avenida acalentado 

de serviço no Rotary.   

  Temos companheiros 

extraordinários na área da 

medicina, advocacia,  

professores, administradores, 

engenheiros, gestores, 

especialistas nas áreas de 

marketing e comunicação, e 

muitos outros que representam 

diferentes profissões. Ao aderir 

Rotary, todos eles estão 

dispostos a partilhar as suas 

competências, habilidades e 

talentos através de projetos do 

clube no interesse da 

comunidade ou das pessoas que 

necessitam de apoio e 

solidariedade. Há momentos em 

que o serviço profissional nos 

dá uma oportunidade de ganhar 

novas perspectivas e crescer 

espiritualmente. Histórias 

extraordinárias presenciamos 

nestes meses de trabalho nos 

clubes visitados como ajuda à 

pessoas carentes, hospitais, 

admissão de novo clube para o 

Distrito, e pensamos como os 

Serviços Profissionais do Rotary 

podem nos enriquecer  de uma 

forma muito original. Pensamos 

sobre outros significados que 

poderiam derivar essas 

histórias. Como pode uma 

simples doação transformar a 

tristeza em alegria 

repentina? Muitas vezes somos 

cegos para a beleza das pessoas 

que são nossos amigos, colegas 

ou estão apenas perto de nós por 

um tempo. Sempre que nos 

sentimos tristes, podemos 

lembrar do sorriso daquelas 

pessoas que ajudamos. A razão 

para a nossa tristeza só pode ser 

que, por um momento, nos 

esquecemos de abrir nossos 

olhos. Vamos aproveitar as 

competências profissionais e 

nossos talentos, companheiros e 

companheiras , e valorizar a 

oportunidade que temos de usar 

nossas forças e conhecimentos 

para trazer alegria e melhorar a 

qualidade de vida das pessoas 

que necessitam de assistência e 

apoio!   

Registramos o nosso 

agradecimento a esta equipe 

fantástica do Distrito 

4560, juntamente com os clubes, 

Associação das Senhoras de 

Rotarianas, Rotaract, Interact e 

Rotary kid's, que nos têm 

passado esta energia positiva, 

para que a nossa caminhada, na 

busca dos  objetivos e nos 

nossos sonhos se realizem. 

Fazemos muito,  mas juntos 

podemos muito mais. 

 

 

Seja um Presente para o Mundo 

 

Com a mais profunda amizade e 

admiração 

         
PAULO ROBERTO RAMOS 

Governador 2015/2016 

Distrito 4560 
 

Agende-se 

 

Janeiro de 2016 
Mês dos Serviços 
Profissionais 
Dia 20 a 24 – CONARC – 
Natal RN 
Dia 27 – 65 anos do  fale-
cimento de Paul Harris 
 
Fevereiro de 2016 
Mês da paz, prevenção/ 
Resolução de Conflitos 
Dia 13 – Reunião do 
Colégio de Governadores 
– Três Pontas 
Dia 23 – Comemoração 
dos 111 anos da 
Fundação do Rotary 
International 
Dia 27 – Seminário da 
Fundação Rotária/ABTRF 
-  
Março de  2016 
Mês dos Recursos 
Hídricos e Saneamento 
Dias 12 e 13 – PETS e 
GATS - Varginha 
Dias 18 a 20 – XIX 
Regocentro em Caxambu 
– Hotel Glória 
 
Abril de 2016 
Mês da Saúde Materno 
Infantil 
Dia 16 - Assembleia 
Distrital – Cidade de 
Lavras 
Dia 22 a 25 – ADIRC - 
Guaxupé 
 
Maio de 2016 
Mês dos Serviços a 
Juventude 
Dias 13 a 15/05 - XLV -
Conferência Distrital – A 
Conferência do Presente-  
(Todos os Rotarianos do 
Distrito) - Caxambu 
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Notícias da Ação entre 

Amigos 

 

 

 

 Mensagem do Presidente de RI 

 

 

corpo faminto, que aqui vem 

implorar por um pouco de 

comida! Ao negarem alimento 

a mim, vocês negam alimento 

ao deus que dizem adorar." 

Os sábios então perceberam 

que o estudante falava a 

verdade e o convidaram para 

cear com eles. Eles compre-

enderam, naquele momento, 

que ao abrir a sua porta para 

um necessitado eles não 

apenas estavam beneficiando 

uma pessoa, mas também 

contribuindo ao alcance de 

um bem maior. 

Na maior parte das vezes, 

nossa experiência rotária se 

baseia nas comunidades em 

que vivemos. Nós nos 

encontramos semanalmente 

em nossos clubes, no mesmo 

lugar e com os mesmos 

amigos. Enquanto quase todos 

nós, de uma forma ou outra, 

prestamos serviços 

internacionais, o Rotary que 

vivenciamos diariamente é 

bastante local. Assim, por 

vezes perdemos o foco sobre 

o que realmente significa o 

nosso trabalho, que é alcançar 

um bem maior. 

Todo impacto que você causa 

Minha religião, o hinduísmo, 

tem uma história sobre dois 

sábios: Shaunaka e 

Abhipratari. Eles eram 

adoradores de Prana, o deus 

dos ventos. Certo dia, os dois 

estavam se preparando para 

almoçar quando um estudante 

pobre bateu à porta pedindo 

por comida. 

"Garoto, nós não queremos ser 

importunados agora", dis-

seram. O jovem ficou surpre-

so, mas a fome o fez insistir. 

"Digam-me, honoráveis 

senhores, que deus vocês 

adoram?" 

"Prana, o deus dos ventos", 

responderam os sábios 

impacientemente. 

"Vocês sabiam que o mundo 

começa e termina com o vento, 

e que o vento se faz sentir em 

todo o universo?" 

A esta altura, os dois sábios 

estavam muito irritados com a 

visita indesejável. "É claro que 

sabemos disso!", responderam. 

"Pois bem", falou o estudante. 

"Considerando que Prana está 

presente no universo inteiro, 

ele habita em mim também, 

como parte do universo que 

sou. Ele está dentro do meu 

 A Ação entre amigos, está quase 

chegando o dia de sua conclusão. Já 

foram distribuídos todos os bilhetes 

para os companheiros. 

Desta vez, o  Carro a ser sorteado é 

da Toyota – Ethios.  

Vamos vender os bilhetes ou até 

mesmo ficarmos com alguns, pois 

assim estaremos concorrendo 

também ao carro. 

Vamos nessa? Este carro pode ser o 

seu quem sabe meu? 

 

 
 

 

 
Eu desejo-te uma boa viagem de 365 

dias que vais enfrentar na auto 
estrada de 2016 e que abasteças o 

teu depósito cheio de alegria e 
felicidade no teu coração e que 

carregues as tuas malas com paz, 
serenidade e amor e para as 

pessoas que encontrares no teu 
caminho saiba transmitir serenidade 
e solidariedade. Desejo-te uma boa 

viagem. 

 

FELIZ 2016 

K. R. RAVINDRAN 

PRESIDENTE, 2015-16 DE RI 

 
 

do propósito das responsabilidades do 

rotariano. Este conceito é baseado no segundo 

ponto do Objetivo, que é incentivar o rotariano 

a “estimular e fomentar”:  

• A promoção de altos padrões de ética nos 

negócios e profissões; • O reconhecimento do 

valor de todas as ocupações úteis; • A 

promoção do ideal de servir em todas as 

atividades profissionais; como rotariano, o que 

você pode fazer para colocar estes ideais em 

prática? Considere as seguintes sugestões:  

• Fale sobre sua profissão em seu clube e 

aprenda sobre as profissões de seus colegas; • 

Utilize suas habilidades profissionais para 

servir à comunidade; • Pratique sua profissão 

com integridade e inspire os outros a agirem 

eticamente através de suas próprias palavras e 

ações; • Ajude um jovem a alcançar suas 

aspirações profissionais; • Oriente e apoie 

outras pessoas para que se desenvolvam 

profissionalmente.  

Se você faz qualquer uma destas atividades, já 

está realizando Serviços Profissionais. E se o 

que mais motiva e energiza são os Serviços 

Profissionais, então você está no caminho 

certo, pois este conceito é a essência do 

Rotary e o elemento que nos distingue de 

outras organizações do gênero. 

Sua classificação no clube tem a ver, 

certamente, com o motivo pelo qual você 

ingressou no Rotary.  É muito provável que 

alguém tenha visto seu potencial como 

rotariano, por ser uma pessoa respeitada em 

seu negócio ou profissão.  

Todo Rotary Club é uma amostra 

representativa da população profissional e 

empresarial de sua comunidade, o que 

garante a diversidade de experiências e 

perspectivas pelo sistema de classificação 

do Rotary. As Classificações e os Serviços 

Profissionais caminham juntos e, assim 

como os rotarianos representam suas 

profissões no Rotary, eles também 

representam o Rotary em suas ocupações. 

 

 

como rotariano, 

individualmente e por meio do 

seu clube, é multiplicado pela 

força dos números. Quando 

você alimenta quem tem 

fome, educa quem tem sede de 

saber e protege crianças contra 

doenças, parece que o que fez 

não é muito. 

Mas não se deixe enganar. 

Você é um entre tantos outros 

fazendo as mesmas boas 

ações. Conjuntamente, 

podemos ter o impacto que 

buscamos: Ser Um Presente 

para o Mundo. 

 

Mensagem do Diretor de RI – José Ubiracy Silva 
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JANEIRO É DEDICADO AOS 

SERVIÇOS PROFISIONAIS 

Embora seja difícil dar uma definição 

clara e objetiva de Serviços Profis-

sionais, eles refletem um estilo de vida 

para todo rotariano atuante e dedicado. 

O que pretendemos com essa aborda-

gem é ajudá-lo a melhor compreender 

os Serviços Profissionais e fornecer 

sugestões de como aplicá-los em suas 

profissões e no Rotary.  

O conceito de serviços profissionais 

está vinculado ao objetivo do Rotary,  

na verdade uma declaração filosófica 

do propósito das responsabilidades do 

rotariano. Este conceito é baseado no 

segundo ponto do Objetivo, que é 



 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Mensagem da Coordenadora Marilene 

 

 

 

transforma quereres em 

realidade, nenhum tempo 

novo garante uma nova vida, 

nenhum explodir de fogos de 

artifício ilumina o caminho 

diariamente se o coração não 

deseja mudança. È sempre 

rejuvenescedor a atitude de 

mudar algo buscando 

aperfeiçoamento, precisão, 

conquista de novos espaços, 

solidariedade, afeição por nós 

mesmos e pelos outros. 

È preciso driblar velhos 

hábitos, arriscar novos voos, 

deixar que os próximos 

meses surpreendam e 

surpreender a si mesmo. 

Acreditar e seguir. È tempo 

de fazer acontecer.  

Este é o meu convite a você 

neste início de ano. Vamos 

estabelecer o cumprimento de 

nossas metas, seguir o 

exemplo de tantas Casas da 

Amizade que apoiaram a 

ACCCOM e aderiram a 

contribuição a Fundação 

Rotária através da ABTRF, 

dedicam-se ao trabalho nas 

áreas de enfoque, oferecem 

oportunidades de 

companheirismo, são 

parceiras do Rotary, 

comunicam com a 

coordenadoria através das 

redes sociais, divulgam seus 

trabalhos na comunidade. 

Vamos estimular nossas 

esperanças e buscar o melhor 

para nossas Casas da 

Amizade sendo um presente 

para o mundo.  

Que você seja a felicidade 

que o mundo precisa, a ponte, 

o carinho, a doação, o motivo 

e a razão, o sentimento e a 

harmonia.  

E que seus olhos abençoem o 

caminho a percorrer e deles 

brotem a fé e a confiança de 

que tudo podemos se 

estivermos cheios de amor 

para repartir. 

 “Há de florir em diversas 

flores. Há de colorir em 

diversas cores.  

     Com todo carinho e 

gratidão  

                          Abraços da 

Marilene 

 

áreas de enfoque, oferecem 

oportunidades de companhei-

rismo, são parceiras do 

Rotary, comunicam com a 

coordenadoria através das 

redes sociais, divulgam seus 

trabalhos na comunidade. 

Vamos estimular nossas 

esperanças e buscar o melhor 

para nossas Casas da 

Amizade sendo um presente 

para o mundo.  

Que você seja a felicidade 

que o mundo precisa, a 

ponte, o carinho, a doação, o 

motivo e a razão, o 

sentimento e a harmonia.  

E que seus olhos abençoem o 

caminho a percorrer e deles 

brotem a fé e a confiança de 

que tudo podemos se 

estivermos cheios de amor 

para repartir. 

 “Há de florir em diversas 

flores. Há de colorir em 

diversas cores.  

     Com todo carinho e 

gratidão  

            Abraços da Marilene 

 

“A gente precisa semear 

amor para fazer o mundo 

florir.” 

Queridas companheiras da 

ASR, Queridas esposas de 

Rotarianos, 

 

     Estamos recomeçando... 

Houve um tempo de parada 

obrigatória para aproveitar 

a família, viver em família 

as festas de final de ano, 

estar em família 

propagando o amor, 

comungando alegrias, 

partilhando esperanças e 

novas expectativas.  

  Houve um tempo 

reflexivo, apropriado para a 

devida sondagem  do que 

realizamos e do que ficou 

por fazer engavetado no 

corre- corre do dia a dia.  

 Houve um tempo para 

reciclarmos, reabastecer e 

voltar inteiro em direção à 

missão empenhada. 

De repente, percebemos 

que nenhum ponteiro 

marcando meia noite, 

transforma quereres em 

realidade, nenhum tempo 

novo garante uma nova 

vida, nenhum explodir de 

fogos de artifício ilumina o 

caminho diariamente se o 

coração não deseja 

mudança. È sempre 

rejuvenescedor a atitude de 

mudar algo buscando 

aperfeiçoamento, precisão, 

conquista de novos 

espaços, solidariedade, 

afeição por nós mesmos e 

pelos outros. 

È preciso driblar velhos 

hábitos, arriscar novos 

voos, deixar que os 

próximos meses 

surpreendam e surpreender 

a si mesmo. Acreditar e 

seguir. È tempo de fazer 

acontecer.  

Este é o meu convite a você 

neste início de ano. Vamos 

estabelecer o cumprimento 

de nossas metas, seguir o 

exemplo de tantas Casas da 

Amizade que apoiaram a 

ACCCOM e aderiram a 

contribuição a Fundação 

Rotária através da ABTRF, 

dedicam-se ao trabalho nas 

áreas de enfoque, oferecem 

Marilene Rodrigues Ferreira – 

Coordenadora 2015/16 

SECRETARIA INFORMA – 
 
RELATÓRIOS RECEBIDOS ATÉ 5/01/16. 
 
Nº      A.S.R.             
  
1       BRAZÓPOLIS 
2       BOM SUCESSO              
3       CANDEIAS                      
4       CRUZÍLIA                        
5       DIVINÓPOLIS LESTE   
6       DIVINÓPOLIS OESTE   
7       IGUATAMA                    
8       ITAJUBÁ                         
9       ITAPECERICA      
10     ITAUNA          
11     MONTE SIÃO                
12     OLIVEIRA  
13     OURO FINO  
14     SÃO LOURENÇO          
15     PIMENTA 
 

Informações da Secretária Vani Beze 
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Chegou a hora.  

Parte o casal Governador João 

Otávio Veiga Rodrigues e sua 

esposa Carmem Sílvia Toledo 

Da Pós Rodrigues, rumo a San 

Diego. A Assembleia Interna-

cional os aguarda. Nós ficamos 

por aqui torcendo por eles. 

  

Feliz viagem ! 

 
 

 

ASR é Notícia 
 

A ASR de Itaúna fez entrega 

de um fogão industrial para a 

APAE Local. Parabéns com-

panheiras sempre sendo um 

presente para a comunidade. 

 
Tripé da Governadoria e Coorde-

nadoria 2015/2016, 2016/2017 e 

2017/2018 do Distrito 4560 

recepcionados pelos presidentes 

do Rotary Club e Casa da 

Amizade de Oliveira, em reunião 

de planejamento, visando acom-

panhamento e implantação das 

melhorias do distrito. - Visão de 

Futuro. Sucesso total, crescimen-

to em equipe. 

 

 

 
Unidas e felizes nossas 

Coordenadoras Marilene, 

Carmem e Vani  empenham-

se  pela continuidade dos 

trabalhos da Coordenadoria 

Distrital. Uma parceria 

sensacional. Hora de 

mudanças! Que sejam para 

dar bons frutos. 

 

 
ASR de Pimenta fez sua doação 

pessoalmente à ACCCOM. O 

mesmo fez: Oliveira, 

Divinópolis Leste, Divinópolis 

Oeste, Itapecerica. 

  

 

Coordenadoria em Notícias 



 

 
                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Rotaract e Interact do Distrito 4560  
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Nos primeiros seis meses de 

gestão todos os Interact 

Clubs do Distrito 4560 estão 

dando duro para realizar 

projetos, aumentar o quadro 

associativo, aumentar cada 

vez mais o companheirismo 

entre os sócios, dentre outras 

coisas mais. Todos os 

interactianos estão dando o 

máximo de si para que tudo 

dê certo ao longo desse ano 

rotário. 

 Pensando na 

melhoria dos clubes do 

distrito, a RDI Carol 

Carvalho deu início às suas 

visitas oficiais. Nas suas 

passagens pelos clubes ela 

pôde auxiliar melhor os 

diretores que possuem algum 

tipo de dúvida com o cargo 

ou, até mesmo, auxiliar em 

algum possível problema 

interno do clube. Foram 

feitas, até agora, um total de 

12 visitas: Formiga, 

Camacho, Divinópolis, 

Cláudio, São Gonçalo do 

Pará, Cristais, Boa 

Esperança, Três Pontas, 

Caxambu, Cruzília, Poços de 

Caldas e Itanhandu.  

 À ela toda nossa 

gratidão pela atenção e 

carisma com nossos clubes.  

 

 

Cláudio, São Gonçalo do 

Pará, Cristais, Boa 

Esperança, Três Pontas, 

Caxambu, Cruzília, Poços de 

Caldas e Itanhandu.  

 À ela toda nossa 

gratidão pela atenção e 

carisma com nossos clubes. 

 

 

 

 

projeto de Natal juntamente 

com o Rotaract Clube de 

Carmo da Mata e Ronaldo 

Júnior. 

Foram mais de 250 brin-

quedos doados e mais de 50 

cestas básicas. Transfor-

mando o Natal de muitas 

famílias de Carmo da Mata! 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Companheiro Destaque 
O companheiro Getúlio Lopes da Trindade Filho P.H., associado do clube 8202 Candeias, distrito 4560, foi agraciado pelo Tribunal de 

Justiça do Estado de Minas Gerais com a medalha Desembargador Helio Costa, pelos serviços prestados junto a comunidade ao judiciário da 

Comarca de Candeias. Getúlio é comerciante no ramo de materiais de construção, e foi coordenador de diversas obras executadas em favor 

do Judiciário. Atualmente participa da diretoria do Conselho da Comunidade da Comarca de Candeias. 

A Medalha Desembargador Hélio Costa destina-se a agraciar aqueles que venham prestando ou tenham prestado relevantes serviços ao 

Poder Judiciário local. 

Na foto, o companheiro Getúlio acompanhado do MM Juiz da Comarca de Candeias, dr. Emerson de 

 Oliveira Correa. Na segunda, está em companhia do presidente do RC de Candeias, Rodrigo Castro 

, e da presidente da ASR, Luciene. 

 

 

Conferência do Presente 
 

Caxambu 

 

13 a 15 de maio 
 

Aguardamos você! 

comissões do clube.  

 - Planejar e realizar assembleia 

de clube para analisar os progres-

sos relativos ao alcance das metas 

estabelecidas.  

 - Divulgar abertura de inscrições 

às Bolsas Educacionais e aos 

Subsídios para Professores Uni-

versitários e Bolsas Educacionais 

Rotary pela Paz. Consultar o 

presidente da comissão distrital de 

Bolsas Educacionais sobre o 

prazo final de inscrições de clubes 

para competição em nível distrital. 

clube na conferência distrital e na 

convenção internacional.  

 - Colaborar com o secretário 

para encaminhar relatórios semes-

trais e pagamentos ao RI. Enviar 

pagamento da quota per capita 

distrital, se aplicável. Um lem-

brete sobre as obrigações financei-

ras para com o RI em atraso lhe 

será enviado em 1º de abril.  

 - Monitorar metas e projetos 

para o desenvolvimento do quadro 

social.  

 - Avaliar semestralmente os 

objetivos e atividades das 

 Planejar e realizar reunião 

mensal do conselho diretor do 

clube.  

 Promover participação na 

conferência distrital.  

 Enviar relatório mensal de 

freqüência e sobre o quadro social 

ao governador ou secretário 

distrital até 15 dias após a última 

reunião do mês.  

 - atividades que forneçam 

informações contínuas aos rotaria-

nos e divulguem o Rotary na 

comunidade.  

 - Planejar representação do 

Agenda dos Presidentes de Clubes em Janeiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Interact clube pela sua 

quarta vez, participou de um 

  

  

 



 
 

 

O Distrito 4560 possui um grande número de empresas que são empresas Cidadãs, 
Empresas que contribuem com a ABTRF, ajudando-nos a ajudar. São estas empresas que 
fazem a diferença no Distrito 4560. Obrigada! 
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 O projeto de educação 

ambiental do Rotary Club de 

Pains com a Realização: 

Rotary, Rotaract, Rotary 

Kids de Pains , Mineração 

Calciolândia e Prefeitura 

Municipal de Pains. 

Patrocínio total: Mineração 

Calciolândia (grande parceiro 

do R Clube de Pains) 

Nome do projeto: Projeto de 

Educação Ambiental - 

Sustentabilidade 

Resumo: foi realizado 

palestras, caminhada e blitz 

ambiental e foi plantado 

1.500 mudas de árvores 

nativas. 

 
 

Companheiros do Rotary de 

Divinópolis Leste fizeram 

neste final de ano o plantio 

de árvores seguido de uma 

confraternização . 

 

 
 

 
 
 
O RC de Lagoa da Prata – 

Princesa do Oeste, já mostrou 

a que veio, já iniciou o 

plantio de 500 mudas de 

árvores nativas. O neto de um 

dos companheiros disse que 

quer voltar daqui a 15 anos 

para ver como ficou a árvore 

que ele ajudou a plantar. 

 

 
A importância de ajudar o 

Rotary Club e a Casa da 

Amizade de Oliveira. Com 

a participação no 1. Boi e 

Porco no Rolete, doou ao 

Hospital Santa Casa - São  

Judas Tadeu 91 lençóis para 

a enfermaria. 

 

 
 
Rotary Club de Boa 

Esperança faz entrega de 

cama Hospitalar para o 

Hospital de Boa Esperança 

 
 

Rotary Club de Campo Belo 

faz entrega de mais de 200 

brinquedos em bairro da 

Feira e também na APAC 

para filhos dos recuperados. 

 

 

 

 
 

Rotary Club de Piumhi inicia 

o plantio de 3000 mudas de 

árvores em janeiro. 

Aguardamos notícias. 

 

O Rotary de Divinópolis 

Leste realizou o Natal de 

Crianças carentes de nossa 

comunidade com um dia 

especial no Espaço X, doando 

também à suas famílias, 

cestas básicas, panetones,e a 

todas kits escolares e 

brinquedos. As crianças são 

assistidas pelo AABB 

Comunidade. 
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CLUBES EM DESTAQUE 

   Alberto Bittencourt 

 

 
Inaugurada em dezembro a "Sala 

 de Encontros Rotários". O local  

servirá para reuniões de Comis- 

sões, exposição de banners e tro- 

féus, para guardar materiais admi- 

nistrativos, etc. Um sonho antigo  

que realizado pelo RC  Itajubá 19 

 de Março. 
 

 

 
 
O RC de Varginha realizou o Natal  

Sem fome, onde instalou pontos de 

Recebimento de doações de ali- 

Mentos.  Parabéns companheiros. 

 

O Rotary Club Pouso Alegre das 

Gerais também transformou o Na- 

tal de muitas crianças de sua cidade 

 
 

 

 

  

  
 

 

 
 
 
 

https://www.facebook.com/santacasadeoliveira


        Governadores Assistentes em Ação 

 

 
 

. 
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ROTARY CONDENA ATAQUE 

CONTRA SEGURANÇAS EM 

CENTRO DE VACINAÇÃO NO 

PAQUISTÃO 
Rotarianos e seus parceiros na luta pela 

erradicação da pólio oferecem os seus 

sinceros sentimentos e expressam 

profunda tristeza sobre o terrível 

atentado bomba em Quetta, Paquistão, 

que causou a morte de pelo menos 15 

seguranças no dia 13 de janeiro. 

O trágico ataque, que aconteceu do lado 

de fora de um centro de imunização 

contra pólio, é um lembrete dos perigos 

enfrentados pelo Rotary, seus parceiros 

da Iniciativa Global de Erradicação da 

Pólio e pessoas que trabalham na linha 

de frente do nosso esforço para proteger 

todas as crianças dos efeitos 

paralisantes da poliomielite. Enquanto o 

bombardeio é investigado, uma coisa é 

clara: estes seguranças morreram 

protegendo as equipes de imunização. 

Nós aplaudimos o compromisso do 

governo em continuar a campanha de 

vacinação em todo o Paquistão, que é 

um dos dois únicos países onde o vírus 

ainda é endêmico. 

Hoje, fazemos uma pausa para honrar o 

sacrifício feito pelos heróis que 

perderam suas vidas. No entanto, o 

nosso compromisso de 30 anos para 

acabar com a pólio continua firme. 

Mesmo tristes com o horror desse 

ataque, estamos redobrando nossos 

esforços para educar as famílias sobre a 

segurança das vacinas contra a 

poliomielite, e para obter o apoio de 

líderes comunitários e religiosos. 

Estamos mais perto do que nunca de 

conseguir um mundo livre desta doença. 

Grandes melhorias foram vistas no 

Paquistão, com uma diminuição de mais 

de 80 por cento de número de casos em 

comparação a 2014. A fim de 

interromper a transmissão do vírus no 

Paquistão em 2016, temos de garantir a 

segurança dos vacinadores para que 

consigam chegar a todas as crianças. 

A nossa doação de US$35 milhões em 

subsídios para a erradicação da pólio 

simboliza a nossa determinação para 

terminar o trabalho que milhares de 

pessoas corajosas comprometeram-se a 

fazer, e nunca nos esquecermos dos 

sacrifícios feitos por aqueles que 

perderam suas vidas nesse esforço. 

Rotary News 

 

O Governador Assistente 

Wemerson  continua em ação. –

Participou do Trilhão de Bike do 

Rotary de Bambui - 13/12/2015 

-Festiva de Natal  e posse dos 

novos Companheiros Rogério e 

Junior no Rotary de Bambui - 

14/12/2015 

-Projeto de Educação Ambiental 

- Sustentabilidade do Rotary 

Club de Pains - 04/12/2015 e 

também esteve em Lagoa da 

Prata no plantio de 500 mudas 

 

 

 

 
 

Até Fevereiro com mais notícias 

dos Governadores Assistentes 

ROTARY EM AÇÃO: 
 
Caros companheiros 

 

Como é de conhecimento de todos, 

duas garotas com severos problemas 

foram autorizadas pela Fundação 

Rotária a serem operadas com os 

fundos do projeto GG1416470 

aprovado em janeiro. 

Não posso deixar de lhes repassar os 

orçamentos da prótese de titânio que 

usaremos na reabilitação destas duas 

jovens, uma de 11, que tem várias 

fissuras na face, e a outra de 6 anos, 

que teve sua mandíbula removida. 

Por favor notem que a empresa URI 

MEDICAL, pioneira na confecção 

de próteses customizadas em 

impressão 3D, está concedendo ao 

Rotary International um desconto 

de 95% sobre o preço das próteses. 

Se não fosse este grande gesto 

humanitário desta empresa e de seu 

proprietário, o Prof. Dr, Paulo 

Hemerson de Moraes, estas cirurgias 

seriam inviáveis pelo alto custo das 

próteses. 

Além disso, o Prof. Paulo ainda se 

disponibilizou a se tornar integrante 

de nossa equipe de EFP e ir para a 

Ucrânia nos ajudar nestas delicadas 

e complexas cirurgias. 

Outras boas notícias são que o 

distrito 4590 aumentou sua doação 

para U$8.000 e que o distrito 4760 

se juntou a nós neste projeto com a 

doação de mais U$5.000. 

Mais uma vez Deus vem intervir a 

nosso favor, ao colocar uma pessoa 

tão bondosa em nosso caminho. 

Saudações rotárias 

Saulo Borges 

Chairman EFP 

Chairman Serviços Internacionais  

Distrito 4560 

 
Criança de seis anos sem a 

mandíbula e Lena abaixo com 

fissuras no palato e orbitas. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

Nº Rotary Club de 
Nº 

Reuniões 

Sócios Informados por: Admissão % 

RI 
30/06/2015 

Club 
30/12/2015 

dezembro/ 
2015 Frequência 

1 Alfenas(8192)  20 20 -  

2 Alfenas- Norte (8193)   23 23 -  

3 Arcos  (8194) 05 11 13 - 100,00 

4 Bambuí (8195) 03 19 23 - 81,16 

5 Boa Esperança (8196) 03 24 27 - 75,66 

6 Bom Sucesso (25292) 03 17 18 - 81,48 

7 Brazópolis (8198) 03 19 16 - 79,16 

8 Camacho (84366) 05 13 12 - 100,00 

9 Cambuí (30655) 03 12 12 - 91,67 

10 Cambuquira (8199)  08 08 -  

11 Campo Belo (8201)  20 20 -  

12 Candeias (8202) 03 19 22 01 88,90 

13 Carmo da Mata (51050) 04 15 14 - 80,60 

14 Carmo do Cajuru (8204)  23 25   

15 Carmo do Rio Claro (8205) 03 11 16 - 98,00 

16 Caxambu (8206)  16 13 -  

17 Cláudio (8207)  25 25 -  

18 Córrego Fundo (82468) 05 21 21  81,00 

18 Cristais (22913) 03 15 17 - 85,78 

20 Cruzília (8208)  15 15 -  

21 Divinópolis (8209)  19 21 -  

22 Divinópolis Leste (8210) 04 47 46 01 89,00 

23 Divinópolis Oeste (8211) 03 35 40 - 79,50 

24 Elói Mendes (8212) 04 41 38 - 78,50 

25 Formiga (8213)  19 19 -  

26 Guaxupé (8214)  22 18 -  

27 Guaxupé- Cafezais  - 20 -  

28 Iguatama (8215)  22 22 -  

29 Ilicínea (84198) 02 12 11 - 63,63 

30 Itajubá (8216) 03 18 19 - 100,00 

31 Itajubá 19 de Março (25350) 03 13 16 01 90,63 

32 Itajubá-Oeste  (8219)  22 22 -  

33 Itanhandú (24157) 04 12 13 - 86,00 

34 Itapecerica (8219) 03 40 37 - 77,40 

35 Itaúna  (8220)  33 35 -  

36 Itaúna-Cidade Educativa (22535) 04 25 22 - 68,00 

37 Itaúna-Cidade Universitária (22536  21 20 -  

38  Lagoa da Prata- Princesa do Oeste 05 - 21 - 62,00 

39 Lavras  (8223)  22 20 -  

40 Lavras-Dos Ipês (86677) 03 20 18 - 74,08 

41 Lavras-Sul (8224) 02 25 25 - 82,00 

42 Machado (8225) 04 19 19 - 94,17 

43 Mateus Leme – Centro (82941)  14 13   

44 Monsenhor Paulo (8227)  14 14 -  

45 Monte Sião (27238) 03 17 21 - 83,00 

46 Nepomuceno (86214)  21 21 -  

47 Oliveira (8228) 02 19 18 - 86,00 

48 Ouro Fino (64674) 01 23 21 - 75,00 

49 Pains (8229) 03 14 14 - 100,00 

50 Perdões (58389)  30 30 -  

51 Pimenta (51506)  12 12 -  

52 Piumhi (8230)  03 24 25 - 90,00 

53 Poços de Caldas  (8232)  03 28 26 - 79,00 

54 Poços de Caldas Sul (8233)   17 17 -  

55 Pouso Alegre-Das Gerais (60746) 03 14 16 - 73,00 

56 Pouso Alegre-Sul  (51719)  30 30 -  

57 São Gonçalo do Pará (30790) 03 06 07 - 100,00 

58 São Gonçalo do Sapucaí (8236)  17 24 -  

59 São Lourenço (8237) 04 08 08 - 100,00 

60 São Tiago (8238)  17 17 -  

61 Três Corações (8240) 03 29 29 - 92,00 

62 Três Pontas (8241)  23 23 -  

63 Varginha (8242) 04 21 20 - 93,75 

 Total de companheiros no Mês  1231 1288 03  

O Numero de associados registrado com data de  30/06/2015 são dados do RI  

Ranking de Frequência do Mês de Dezembro 
Ranking de frequência até 25 sócios Ranking de frequência acima 26 sócios  

Classificação Rotary Club  Classificação Rotary Club  

1º lugar 

Arcos, Camacho, Itajubá, São Gonçalo do 
Pará, São Lourenço – 100% 1º lugar Três Corações – 92%  

2º lugar Carmo do Rio Claro 98% 2º lugar Divinópolis Leste – 89%  

3º lugar Machado – 94,17 3º lugar Divinópolis Oeste – 79,50%  

4º lugar Varginha – 93,75% 4º lugar Poços de Caldas – 79%  

5º lugar Cambuí – 91,67% 5º lugar Elói Mendes – 78,50  

Expediente 
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Presidente do RI 2015/16 – K.R. 

Ravindran 

 

Diretor Regional do RI – José 

Ubiracy Silva 

 

Secretaria (Sede Mundial) - One 

Rotary Center - 1560 Sherman 
Avenue - Evastn, Illinois, 60201-

3698 - USA - Tel: + 1 847 866 3000 

     + 1 847 328 8554  
Centro de Serviços no Brasil - 

Rotary International Brazil Office - 

Rua Tagipuru, 209, Barra Funda - 
CEP 01156-000 -SP. Tel:(11)-

38262966 Fax: (11) 36676575 - 

www.rotary.org.br 
Gerência - Celso Fontanelli -

celso.fontanelli@rotary.org 

Supervisor de Clubes e distritos - 
Débora Watanabe - 

debora.watanabe@rotary.org 

 

Distrito 4560 

Governador 2015/2016–  

Paulo Roberto Ramos 

Rua Teresópolis, 341- 35500-174 – 

Divinópolis – MG Fone: +55(37) 

3214-5543 e 37-9965-2903 
E-mail paulossomar@hotmail.com 

 

Secretário Distrital – Lúcia 

Helena Ferreira Pires - Rua João 

XXIII, 170  - Vila Romana - 

Divinópolis -  MG –35500-622 

Telefone: (37) 32133884 Celular 
(37)99864514 
E-mail : celenucia@hotmail.com 
 

Tesoureiro Distrital – José 

Geraldo Secundino – Rua 

Itapecerica, 1000 Aptº 201 - Sidil 

Divinópolis/MG – 35500-018  - 
Telefone: (37) 3222-4674 – 

99861396 

E-mai - jgsecundino@gmail.com 

 

Centro de Serviços do Distrito 

4560 - Marlene Matos 
Rua Doutor Álvaro Botelho, 401 

Caixa postal nº 200 - 37200-000 – 

Lavras – MG. Email:rotary4560 
escritoriocentral@gmail.com 

 

Instrutor Distrital – Carlos 

Alberto Araujo Peçanha 

Rua Muriaé, 1370-  São Judas 

Tadeu - 35500-250- Divinópolis-

MG  Telef.: (37) 3212-2112 - 

Celular: (379987-9112 
E-mail: caapecanha@gmail.com 

 

Governador Eleito 2016/17 – João 

Otávio Veiga Rodrigues –Poços de 
Caldas  Tel.(35) 37142-2620   

 

Governador Indicado 2017/18 

João Bosco ribeiro Bezé-  Oliveira 

– Tel. (37) 3331-5435  

 

Carta Mensal – Redação, Digitação 

e Diagramação – Ana Maria 

Henriques Horta Ribeiro –  
Email: hortaribeiro@gmail.com 

Conferência e Correção – José 

Maria Ribeiro –Tel.37-3221-2056 

 

http://www.rotary.org.br/
mailto:-celso.fontanelli@rotary.org
mailto:-celso.fontanelli@rotary.org
mailto:debora.watanabe@rotary.org
mailto:paulossomar@hotmail.com
mailto:celenucia@hotmail.com
mailto:E-mai%20-%20jgsecundino@gmail.com
mailto:rotary4560%20escritoriocentral@gmail.com
mailto:rotary4560%20escritoriocentral@gmail.com
mailto:caapecanha@gmail.com
mailto:hortaribeiro@gmail.com
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PORQUE SER ROTARIANO? 
 
Somos seres imperfeitos em busca da perfeição. Nessa busca podemos nos machucar sem querer. Em nossos encontros, às vezes, é 

inevitável que sejamos machucados e que machuquemos também. 

Durante estes quase quarenta anos de vida rotária, aprendi que não importa quão bom seja um companheiro, ele vai nos ferir de vez em 

quando e precisamos aceitar e perdoá-lo por isto. 

Aprendi que não importa em quantos pedaços nosso coração foi partido, o mundo não vai parar para que o consertemos. 

É fundamental estar sempre de coração limpo, deixando no passado as mágoas, os ressentimentos e tudo o que nos impede de trabalhar 

para realizar nossos sonhos. 

Compreendamos que, ao nos sentirmos ofendidos, isto nos prende à pessoa que nos magoou em vez de libertar-nos. 

Como disse Jesus Cristo: “Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido”.  Perdoar é sempre bom, 

por maior que seja a nossa dor. 

Vamos procurar definir, no nosso íntimo, o melhor caminho para a nossa vida e para a vida do nosso clube. 

Somos parte integrante do clube, e o fracasso ou o sucesso de um projeto depende exclusivamente da nossa participação. Devemos 

manter viva a filosofia do Rotary, pois só assim nosso clube será uma ilha de ternura, companheirismo e solidariedade humana. Temos 

que ser conscientes, comprometidos, assumidos, dedicados e idealistas. 

Companheiros vamos continuar fazendo juntos a história do nosso Rotary Club. 

Temos que pensar grande, ousar, buscar a criatividade construtiva. Temos que deixar que se aflorem os nossos melhores sentimentos 

quando nos encontramos sob o manto rotário. 

Estamos no Rotary para fazer o bem ao próximo, para melhorarmos como pessoas. 

Vamos nos preocupar mais com a nossa organização, esquecendo nossas vaidades, nossos melindres e tantos outros sentimentos que 

só atrapalham o companheirismo e o nosso trabalho rotário. 

SEJA UM PRESENTE PARA O MUNDO! Sebastião dos Anjos Queiroz – RC Mogi das Cruzes 

 

 

NOVO CLUB ADMITIDO COMO MEMBRO DO RI DO DISTRITO 4560 

 

Ilmo(a). Sr(a). 

Antonio Vieira da Silva, Representante Especial do 

Rotary Club de Lagoa da Prata-Princesa do Oeste, Minas Gerais, Brasil 

  

 Caro(a) Representante Especial  Antonio Vieira da Silva: 

  

Graças a seus esforços, o Rotary Club de Lagoa da Prata-Princesa do Oeste, Minas Gerais, Brasil, foi 

admitido como membro do Rotary International em 28/12/2015. 

 No papel de representante especial, sua orientação e visitas ao clube podem ser imensamente úteis para que 

este se desenvolva adequadamente. Além disso, novos clubes muito se beneficiam da colaboração ativa do 

clube padrinho. Se desejar continuar a ajudar o Rotary Club, poderá encontrar vários recursos úteis no site do 

RI, www.rotary.org. 

 Lembre-se de que a equipe de suporte a clubes e distritos está sempre pronta a ajudar. Nossas informações de 

contato são: 

  

Débora Watanabe, Supervisora                                  Caio Cruz, Coordenador 

Tel: (11) 3826-2966                                                     Tel: (11) 3826-2966 

debora.watanabe@rotary.org    caio.cruz@rotary.org 

 

Washington Pinheiro, Assistente 

Tel: (11) 3826-2966 

washington.piheiro@rotary.org 

  

 Atenciosamente, 

 Débora Watanabe - Supervisora, Suporte a Clubes e Distritos - Tel 55.11  3826.2966 - rotary.org 

  

 

BRAZIL OFFICE | Rua Tagipuru, 209 | 01156-000 São Paulo, Brasil 

 

http://www.rotary.org/
mailto:debora.watanabe@rotary.org
mailto:caio.cruz@rotary.org
mailto:washington.piheiro@rotary.org
http://www.rotary.org/
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COMPANHEIRISMO 
 

Para iniciar esta REFLEXÃO ROTÁRIA vale a pena lembrar o colóquio entre o doutor da Lei e o Mestre, quando aquele indagou: 

“Que devo fazer para possuir a vida eterna? ” 

Disse-lhe Jesus: “O que está escrito na Lei? Como é que lês? ” 

Respondeu ele: “Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu 

pensamento (Deuteronômio 6,5) e a teu próximo como a ti mesmo (Levítico 19,18). ” 

Falou-lhe Jesus: “Respondeste bem; faze isso e viverás”. 

Ao procurar esclarecer qual deve ser o conceito do próximo citado nas Escrituras, Cristo contou a parábola do Bom Samaritano 

que, acudindo o cidadão que havia sido despojado dos bens, agredido quase à morte; cuidou das suas feridas, conduziu-o a lugar 

seguro, alojou-o às suas expensas e ao partir prometeu voltar para completar sua missão. 

Seu nome, se é que o tinha, não o sabemos, mas seu gesto perdura através dos séculos como um norte para nos indicar o caminho 

que nos propusemos a seguir como rotarianos. 

O companheirismo é a força de que se vale o Rotary para as suas iniciativas. Sem companheirismo não pode haver Rotary. Em 

1905 quando Paul Harris fundou o Rotary inspirou-se no companheirismo mundial de homens de negócios e de profissões 

diferentes. 

Companheirismo significa conhecer o próximo como seu semelhante, sem ter nada para lhe vender. Significa conhecê-lo sob seu 

melhor aspecto e confraternizar com ele. O companheirismo é o lubrificante da nossa roda denteada. 

O Companheirismo, quando exercido com dignidade e respeito, gera amizades sinceras e duradouras. No vestibular da amizade são 

reprovados aqueles que desconhecem os limites da intimidade, demarcados pelo respeito mútuo e pela educação. 

Para haver companheirismo é necessário que haja tolerância, pois, a intolerância é força dispersiva, e longe está de coordenar ou 

convencer. 

O bom rotariano deve agir, reconhecendo os próprios erros, procurando corrigi-los e evitando as possibilidades de repeti-los, com a 

mesma abnegação com que um médico trata seus doentes. 

Agindo assim, conseguiremos reerguer a virtude no coração de todos. 

Seja um Presente para o Mundo! 

Sebastião dos Anjos Queiroz – RC Mogi das Cruzes 

 

Obrigado pelo apoio à Corrida Contra a Pólio 

Caro governador Ramos: 

 Gostaria de expressar meus sinceros agradecimentos a você e a todos os rotarianos do Distrito 4560 
pela doação de verbas do Fundo Distrital de Utilização Controlada (FDUC) à campanha Milhas 
Contra a Pólio, organizada pelos nossos funcionários em prol da Corrida Contra a Pólio – campanha 
de arrecadação criada pelo Distrito 5500 em Tucson, Arizona. Esta iniciativa faz parte do El Tour de 
Tucson, um evento ciclístico de 167 km bastante popular nos Estados Unidos. 

 Este ano, a Corrida Contra a Pólio foi uma experiência extraordinária, com a participação da nossa 
equipe oficial (formada por oito funcionários), outros integrantes da Secretaria do Rotary International 
e seus familiares. Mais de 1.000 rotarianos e não rotarianos doaram US$928.635 e 114 distritos 
contribuíram US$2.397.874 em verbas do FDUC. 

 No total, a iniciativa Milhas Contra a Pólio arrecadou mais de US$4,5 milhões. Depois da 
equiparação do Fundo Mundial e da Fundação Bill e Melinda Gates, mais de US$13,5 milhões foram 
disponibilizados para a erradicação da pólio. 

 Gostaria de expressar meus sinceros agradecimentos ao Distrito 4560 e aos muitos rotarianos, 
distritos e funcionários que apoiaram a iniciativa. Sua generosidade é extremamente apreciada! 

Atenciosamente 

 John Hewko 
Secretário-geral 
Rotary International 
 



 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ONDE  ANDA O GOVERNADOR PAULO ROBERTO RAMOS 

 
 

 

 
Governador Paulo assina doação de US$10 

mil para a Fundação Rotária durante semi- 

nário realizado em Três Corações em 

Novembro de 2015 

 

 
Companheiros se reúnem para uma foto 

durante seminário da Fundação Rotária 

realizado em Divinópolis teve o apoio do 

Rotary de Divinópolis Oeste e Divinópolis 

Leste. 

 

 
 

Governador Paulo participa do ERA – EIA 

do Distrito 4560. 
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A Reunião do Colégio de Gover-

nadores realizado em Divinópolis 

contou com a participação de vários 

Governadores e Coordenadoras do 

Distrito 4560 realizado em novembro 

de 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Governador Paulo Roberto Ramos es- 

teve com seus companheiros do Ro- 

tary de Divinópolis Leste visitando o  

Vice Prefeito Municipal de Divinópolis 

com a finalidade de verificar o motivo 

da redução de vagas para crianças  

Carentes na AABB Comunidade em Ja- 

neiro de 2016. 

 

 
 

Seminário em Varginha do Desenvolvi- 

mento do QA e Imagem Pública reali- 

zado em Varginha foi o maior sucesso,  

o mais importante foi o apoio do Rotary 

e Rotaract local. 

 

 
 

No Seminário do Desenvolvimento do  

QA e Imagem Pública realizado em  

Divinópolis, também teve o apoio do  

Rotary de Divinópolis Leste na realiza- 

ção do mesmo. O Governador Paulo e 

esposa Marilene participaram atentos 

às palestras. 

 



 

 

 
 

ACOMPANHAMENTO DE RECEITAS E DESPESAS FUNDO DISTRITAL 2015/2016 
NÚMERO DE ASSOCIADOS CONFORME FATURA DE PER CAPTA RI EM 01/07/2015 1.235 

 
VALOR DA TAXA DISTRITAL 165,00 165,00 EM 6 PARCELAS 

RECEBIMENTO TAXA DISTRITAL  ATÉ 31/12/2015 203.775,00 155.127,50 

DISTRIBUIÇÃO PARA GASTOS CONFORME REGULAMENTO DO FUNDO DISTRITAL 

DISTRIBUIÇÃO 
 

ORÇADO CREDITO DEBITO TOTAL 

Despesas da Conferência Distrital 0,60 122.265,00 93.076,50 6.000,00 87.076,50 

Eventos de Rotaract. Interact e  Núcleo Rotary de desenvolvimento comunitário 0,04 8.151,00 6.205,10 1.004,80 5.200,30 

Despesas de escritório e de visitas oficiais do Governador 0,14 28.528,50 21.717,85 23.753,34 -2.035,49 

Despesas de Governadores Assistentes 0,07 14.264,25 10.858,93 468,00 10.390,93 

Colégio de Governadores - despesas de manutenção e de formação de reservas 0,05 10.188,75 7.756,38 4.108,68 3.647,70 

Despesas para realização do Seminário de Treinamento de Presidentes eleitos e 

0,07 14.264,25 10.858,93 12.837,83 -1.978,91 da Assembleia Distrital dos clubes  e despesas prévias do Governador Eleito (2016/17) 

Despesas Governador Indicado - treinamento Pré-Instituto Rotário. 0,03 6.113,25 4.653,83 4.551,78 102,04 

TOTAL 1,00 203.775,00 155.127,50 52.724,43 102.403,07 

CLUBES INADIMPLENTES ATÉ 31/12/2015 DATA CLUBES VALOR 

Primeira parcela 30/08/2015 1 330,00 

Segunda parcela 30/09/2015 0 0,00 

Terceira parcela 31/10/2015 3 1.512,50 

Quarta parcela 30/11/2015 5 2.282,50 

Quinta parcela 30/12/2015 23 11.880,00 

Sexta parcela 29/01/2016 
  

TOTAL A RECEBER CLUBES INADIMPLENTES 
  

16.005,00 
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CLUBES DE MISSOURI 

COMBATEM A FOME 

Apesar de a mídia geralmente se concentrar nos países 

subdesenvolvidos quando o assunto é fome, a escassez de alimentos 

também é um problema nos Estados Unidos. 

Segundo o Banco de Alimentos da Região Central e Nordeste do 

Missouri, em algumas regiões do estado, uma a cada seis pessoas passa 

fome. 

O rotariano Steve Dulle tinha o desejo de fazer algo para mudar esta 

situação. Para sua posse como governador do Distrito 6880, ele optou 

por não ter uma cerimônia formal e banquete. Ao invés disso, ele 

pediu aos rotarianos do distrito para arrecadar alimentos não perecíveis 

e se voluntariar em bancos de alimentos da região. A iniciativa se 

transformou em uma competição de um mês entre os clubes do norte e 

do sul do estado, para ver qual deles coletava mais alimentos.    

Os clubes do norte foram os vencedores, mas os beneficiários reais 

foram os residentes de suas comunidades. Os rotarianos e 

rotaractianos, com a ajuda de suas famílias e amigos, coletaram mais 

de 4.500 quilos de alimentos e arrecadaram US$19.000 para os bancos 

de alimentos do Missouri.  

“Eu gostaria de iniciar o meu mandato como um exemplo do que 

devemos representar: a dedicação ao serviço humanitário", disse Dulle. 

“Esta foi a primeira vez que realizamos uma ação com o envolvimento 

de todos os clubes do distrito, e isso serviu para nos unir”. 

O Rotary Club de Jefferson City Breakfast foi o que mais arrecadou 

alimentos não perecíveis, mais de 1.100 quilos. Os associados do clube 

montaram um estande na frente de um supermercado todos os sábados 

do mês de julho. O Rotary Club de Columbia-Metro, foi o que 

contribuiu com o maior número de horas de trabalho voluntário. Seus 

associados trabalharam 258 horas no banco de alimentos da região. Os 

clubes de Columbia South, Fulton e Jefferson City Evening foram os 

que arrecadaram mais fundos, mais de US$2.000 cada. 

Os rotarianos, rotaractianos e convidados também empacotaram mais 

de 2.300 quilos de doces para serem distribuídos aos bancos de 

alimentos locais.   

“São projetos como esse que elevam o serviço humanitário”, disse 

Jolyn Sattizahn, presidente do Rotaract Club de Columbia, que 

participou da iniciativa junto com 36 dos 49 clubes do distrito. 

Larry Price, presidente do Rotary Club de Mountain View, disse que 

nunca se esquecerá de sua experiência como voluntário no banco de 

alimentos Ozarks Food Harvest. 

“Eu não tinha ideia de que tantas pessoas de Mountain View 

necessitavam de alimentos. Os beneficiários do programa expressaram 

sua grande gratidão aos voluntários ao receberem sua refeições.“  

A posse de Dulle como governador foi no dia 28 de junho no Banco de 

Alimentos da Região Central e Nordeste de Missouri. Não teve 

banquete, os participantes vestiram roupas informais e a posse 

aconteceu durante o almoço.   

“Para mim era importante que o projeto contasse com a participação 

direta dos rotarianos para que vissem o impacto de nossas ações”, 

disse ele. “Graças a este projeto, os clubes continuam trabalhando com 

seus bancos de alimentos locais.” 

Estas relações de colaboração prometem reduzir a incidência de 

escassez alimentar no distrito no futuro.  

Por David Sweet 

Rotary News 

 

 


