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Promoção de altos padrões éticos no local de trabalho

Os rotarianos podem usar seu status como líderes empresariais e 

membros respeitados de suas profissões para promover a ética, 

servindo de exemplo para seus empregados, associados e o público 

em geral. Todos os tipos de interação de trabalho oferecem oportu-

nidades para incentivar o comportamento ético. Seguem maneiras 

específicas de os rotarianos integrarem a ética em seu trabalho 

diário:

Ÿ Enfatizar a importância da honestidade, responsabilidade, 

justiça, integridade e respeito ao contratar e treinar pessoal.

Ÿ Reconhecer e incentivar comportamento exemplar de colegas.

Ÿ Demonstrar compromisso pessoal com altos padrões éticos nas 

relações com clientes, fornecedores e associados.

A PROVA QUÁDRUPLA
 A Prova Quádrupla foi criada em 1932 por Herbert J. Taylor, 

do Rotary Club de Chicago, que presidiu o Rotary International em 

1954-55. Quando lhe foi designada a responsabilidade de salvar uma 

empresa da falência, Taylor desenvolveu um teste para servir de 

guia em todas as transações comerciais. A recuperação da frma foi 

creditada a esta simples flosofa. Adotada pelo Rotary International 

em 1934, a Prova Quádrupla continua servindo de parâmetro ao 

comportamento ético dos rotarianos. Ela foi traduzida em dezenas

de idiomas e promovida por rotarianos em todo o mundo.

CAPA
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Janeiro: Mês dos Serviços Profissionais

O Objetivo do Rotary é uma declaração filosófica do propósito 

das responsabilidades do rotariano.O conceito de Serviços 

Profissionais é baseado no segundo ponto do Objetivo, que 

incentiva rotarianos a “estimular e fomentar”:

Ÿ A promoção de altos padrões de ética nos negócios e profissões

Ÿ O reconhecimento do valor de todas as ocupações úteis

Ÿ A promoção do ideal de servir em todas as atividades profissio-

nais

Como rotariano, o que você pode fazer para colocar estes ideais em 

prática? Considere as seguintes sugestões:

Ÿ Fale sobre sua profissão em seu clube e aprenda sobre as 

profissões de seus colegas

Ÿ Utilize suas habilidades profissionais para servir à comunidade

Ÿ Pratique sua profissão com integridade e inspire os outros a 

agirem eticamente através de suas próprias palavras e ações

Ÿ Ajude um jovem a alcançar suas aspirações profissionais

Ÿ 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 te 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. 

CLASSIFICAÇÃO
O que o trouxe ao 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 empresa-

rial 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.

A PROVA QUÁDRUPLA
do que nós pensamos, dizemos ou fazemos:

1) É a VERDADE?
2) É JUSTO para todos os interessados?

3) Criará BOA VONTADE e MELHORES AMIZADES?
4) Será BENÉFICO para todos os interessados?



MENSAGEM DO PRESIDENTE E DO DIRETOR DO RI
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 A chegada de 2017 assinala o segundo ano da iniciati-

va de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, os 

quais estão relacionados a 17 áreas que abrangem questões 

econômicas, políticas e sociais. A lista em si é bastante 

ambiciosa, e não poderia ser de outra forma considerando 

que o propósito desses objetivos é o alcance da paz, prosperi-

dade, segurança e igualdade para todos.

 Já estamos bastante familizarizados com os objeti-

vos da ONU, pois eles refletem as nossas áreas de enfoque. A 

saúde não existe sem água limpa, e esta não existe sem 

saneamento. Água limpa e saneamento nas escolas contri-

buem ao aprendizado dos alunos, levando a melhorias 

econômicas e na área da saúde, completando um círculo. 

Quando falamos do avanço da população e do nosso planeta 

como um todo, nenhum indicador, meta ou país pode ficar 

isolado. Para que o progresso seja palpável e duradouro, 

devemos todos avançar juntos.

 A ideia de sustentabilidade é vital aos objetivos da 

ONU e ao trabalho que executamos. Sustentabilidade 

significa simplesmente a conquista de progresso duradou-

ro. Significa não somente abrir um poço, mas também 

garantir que a comunidade inteira se responsabilize por sua 

manutenção. Significa não somente organizar uma feira de 

saúde por uma semana, mas também treinar agentes da 

saúde. Significa empoderar famílias e comunidades para 

que guiem suas vidas rumo ao sucesso.

 A sustentabilidade está no cerne do pensamento 

rotário. Há 112 anos que estamos atuando positivamente e 

presenciando a diferença que o nosso trabalho faz na saúde, 

educação, água e saneamento, sem contar nossa colossal 

contribuição ao fim da pólio.

 E por falar em pólio, sua erradicação será uma 

conquista sem paralelo em termos de sustentabilidade, um 

mega projeto que depois de concluído beneficiará o mundo 

muito além da erradicação de uma doença. Sem a paralisia 

infantil, economizaremos US$1 bilhão por ano, dinheiro 

esse que pode ser direcionado para sanar outras necessida-

des para um amanhã mais saudável para todos nós.

John F. Germ
Presidente ����-��

A sustentabilidade está no cerne do pensamento rotário. Há 112 anos que estamos atuando positivamente e presenciando 
a diferença que o nosso trabalho faz na saúde, educação, água e saneamento, sem contar nossa colossal contribuição ao 

�m da pólio.

 A Avenida de Serviços Profissionais ficou conhecida como 

Avenida da Sinceridade, motivadora do princípio que estabelece o 

reconhecimento do mérito de toda ocupação útil e a difusão de 

normas de ética profissional. Os Serviços Profissionais de que o 

Rotary se ocupa neste mês de janeiro constituem importante 

veículo pelo qual nossa organização promove e apoia a aplicação e 

adesão aos mais altos padrões de ética em todas as ocupações úteis 

e idôneas, advogando lealdade aos empregadores e empregados, e 

tratamento justo tanto para eles quanto para os concorrentes, o 

público e todos aqueles com os quais se têm relações profissionais 

ou de negócios.

 Os Serviços Profissionais significam particularmente a 

obrigação de cada detentor de uma classificação no Rotary divulgar 

esses princípios em todos os seus relacionamentos de negócio e de 

profissão com os não rotarianos, de forma a estimular-lhes o 

interesse pela nossa organização. Igualmente, compartilhar com 

os seus companheiros rotarianos os ideais do seu próprio trabalho 

ou profissão. Paralelamente, oferecem aos jovens orientação 

vocacional, informações sobre determinadas profissões e 

assistência na escolha de uma profissão.

 Independentemente da maneira como os Serviços 

Profissionais são abordados, é por intermédio deles que os 

rotarianos reconhecem o valor de todas as profissões úteis e 

demonstram o compromisso com os altos padrões de ética em 

todos os negócios e profissões.

 Neste ano em que festejamos o centenário de nossa 

Fundação Rotária, cabe lembrar aqui que ela pode atuar nos 

Serviços Profissionais, patrocinando a realização de Prêmios 

Rotários de Liderança Juvenil (Ryla) e encontros de formação 

profissional de Interact e Rotaract Clubs. Além disso, a nossa 

Fundação, principalmente, patrocina bolsas de estudo para cursos 

de graduação e pós-graduação, incluindo as Bolsas Rotary pela Paz.  

 A classificação no clube a que pertencemos tem certamen-

te muito a ver com o motivo pelo qual ingressamos no Rotary. É 

muito provável que alguém tenha visto seu potencial como 

rotariano por você ser uma pessoa respeitada em seus negócios ou 

em sua 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 nosso 

sistema de classificação. 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.

José Ubiracy Silva
Diretor Rotary International

Todo Rotary Club é uma amostra representativa da população pro�ssional e empresarial de sua comunidade, o que garante a 
diversidade de experiências e perspectivas pelo nosso sistema de classi�cação.



PALAVRA DO GOVERNADOR

 Ruy Barbosa de Oliveira, (Salvador, 5 de novem-

bro de 1849 — Petrópolis, 1 de março de 1923) eminente 

jurista, diplomata,político, jornalista, filólogo, tradu-

tor, escritor e orador, já sentiu – em seu tempo – “vergo-

nha de ser honesto”, face aos descalabros morais e 

políticos, ocorrentes na sociedade brasileira. Porém, 

jamais abdicou de lutar pelos mais lídimos direitos do 

povo e pela justiça para todos, ao longo de uma vida 

intensa em favor de nossa Pátria e de seu povo. (“A falta 

de justiça, Srs. Senadores, é o grande mal da nossa 

terra, o mal dos males, a origem de todas as nossas 

infelicidades, a fonte de todo nosso descrédito, é a 

miséria suprema desta pobre nação. [...] De tanto ver 

triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, 

de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agiganta-

rem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega 

a desanimar da virtude, a rir-se da honra, a ter vergo-

nha de ser honesto. Essa foi a obra da República nos 

últimos anos. No outro regime [a Monarquia], o 

homem que tinha certa nódoa em sua vida era um 

homem perdido para todo o sempre, as carreiras 

políticas lhe estavam fechadas. Havia uma sentinela 

vigilante [Pedro II], de cuja severidade todos se temiam 

e que, acesa no alto, guardava a redondeza, como um 

farol que não se apaga, em proveito da honra, da justiça 

e da moralidade.”) - grifei. 

 Os Rotarianos, ainda que as práticas ilícitas 

c a m p e i e m  s o l t a s  n a s  r e l a ç õ e s  c o m e r c i a-

is/sociais/políticas, serão fiéis aos princípios da Prova 

Quádrupla, ao respeito às leis ("Com a lei, pela lei e 

dentro da lei; porque fora da lei não há salvação. Eu 

ouso dizer que este é o programa da República"Ruy 

Barbosa), à observância das tradições morais de nossa 

terra. E isso porque seus objetivos maiores de vida serão 

sempre a melhoria da qualidade de vida de nossas 

comunidades, seja local ou globalmente.

 A Conferência Distrital “Compromisso no 

SERVIR” terá esse enfoque de perseguirmos o melhora-

mento da qualidade de vida de nossos concidadãos. 

Queremos municiar nossos Rotarianos com conheci-

mentos, práticas, mas, acima de tudo com límpida 

visão rotária para, volvendo às suas cidades, sintam-se 

capacitados a elaborarem levantamento de demandas 

sociais e projetos sociais que impactem suas comuni-

dades. 

 Os Rotarianos não são expectadores dos proble-

mas sociais, como a maioria de nossa população, que 

permanece inerme em seus sofás e poltronas, assistin-

do as tragédias se sucedendo em suas TVs, e, o máximo 

que fazem de concreto é apoiar a esse ou àquele abaixo-

assinado nas redes sociais da internet. Rotarianos são 

agentes de mudança, atores de transformação da 

realidade social existente, com as ferramentas da 

Fundação Rotária, em parceria com o Rotaract, 

Interact, Casas da Amizade e outras forças sociais da 

comunidade em que se vive. Tal postura pró-ativa é a 

razão de se estar Rotariano. 

 Por isso, o Rotariano oportuniza aos profissio-

nais recém formados, acesso a cursos de mestrado no 

exterior, para Paz e Resolução de Conflitos, em 

Universidades de grande relevo internacional. Por isso, 

o Rotariano enseja aos estudantes carentes, bolsas de 

estudos com recursos da Fundação Rotária.

 Dando suporte aos Interacts e Rotaracts, os 

Rotarianos tornam-se verdadeiros cidadãos, pois que 

abrem àqueles as portas largas da cidadania plena, em 

que se aprende a servir à comunidade, ao mesmo 

tempo que se entende o funcionamento justo e ascen-

dente da nossa sociedade, que exige de cada um o 

cumprimento de seus deveres, em paralelo ao atendi-

mento de seus direitos. 

 Precisamos alterar sensivelmente o imobilismo 

de nossos Rotary Clubs para que a presença de Rotary 

volte a ser sentida em nossa comunidade do Sul de 

Minas Gerais. 

 Toda a nossa gestão está centrada nesse deside-

rato, e a Conferência Distrital “Compromisso no 

SERVIR” coroará esses esforços empenhados ao longo 

desse ano rotário.

 No final de janeiro divulgaremos o site para as 

inscrições à Conferência. O pagamento dos passeios, 

hotel, feira de negócios, baile para não rotarianos, etc. 

estará no site, para parcelamento até a Conferência. 

Sejam bem vindos!

João Otávio Veiga Rodrigues
Governador ����-��

Ética. O sucesso pro�ssional e dos negócios.
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Gov. Eleito João Beze e Coord. Vani participam da Assembleia
Internacional do Rotary em São Diego nos Estados Unidos

O ROTARY FAZ A DIFERENÇA é o lema rotário para o ano 2017-18

PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE DOENÇAS
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 De 15 a 21 de janeiro aconteceu em San Diego, Califórnia, 

Estados Unidos, com as presenças de 540 dirigentes rotários de 219 

países, a realização de mais uma edição da Assembleia 

Internacional, como treinamento dos lideres mundiais que serão 

administradores dos distritos rotários a partir do dia 01 de julho 

deste ano, até 30 de junho do ano que vem. “Uma excelente oportu-

nidade para que as lideranças rotárias troquem ideias, experiências 

e vivenciem a internacionalidade do Rotary”, disse o empresário 

José Ubiracy Silva, associado do Rotary Club do Recife, no Distrito 

4500 do Rotary International, atual Diretor do Rotary no Brasil.

 Foram sessões de treinamento, informações e discursos 

inspiradores visando a preparação dos futuros gestores. “O progra-

ma da assembleia foi elaborado com base no Plano Estratégico, 

visando o fortalecimento de clubes, execução da nossa imagem 

pública entre outras questões administrativas”, disse o atual 

presidente do Rotary International, John Germ que ao lado do futuro 

presidente, Ian Riseley, ambos coordenam o encontro. “Haverá um 

grande foco no conceito de “Um só Rotary”, o que vem a ser o Rotary 

International, a Fundação Rotary e a secretaria, todos trabalhando 

juntos para a geração de mais benefícios aos associados”, comple-

tou o dirigente internacional que estará acompanhado dos 

Diretores do Rotary, Curadores da Fundação e de ex-presidentes do 

Rotary International. “É a oportunidade de conhecer pessoas novas 

enquanto estiverem em San Diego”, acrescentou John Germ.

 O Distrito 4560 foi representado pelo nosso Governador 

Eleito, João Bosco Ribeiro Bezes e sua esposa, a Coordenadora Eleita 

Vani Costa Beze. Dentre os responsáveis pelo treinamento dos 

governadores distritais do Brasil estão três brasileiros: Francisco 

Leandro de Araújo Júnior, associado do Rotary Club do Recife (D4500 

do RI); Ronald D’Elia, associado do Rotary Club de São Paulo-Penha 

(D4430 do RI) e Carlos Jerônimo da Silva Gueiros, associado do Rotary 

Club de São Paulo (D4610 do RI), que durante cinco dias serão 

responsáveis pela orientação dos 38 dirigentes brasileiros e de dois 

dirigentes de Portugal. “Todas as atividades são realizadas no 

Manchester Grand Hyatt San Diego, nos três períodos: manhã, tarde 

e noite”, ressaltou José Ubiracy Silva.

 Revelado por Ian Riseley à próxima turma de governado-

res eleitos e demais participantes da Assembleia, O Rotary Faz a 

Diferença é o lema que nos guiará em 2017-18

 O presidente eleito do Rotary International, Ian Riseley, 

defende que a preservação do meio ambiente e o combate a ações 

que provocam mudanças climáticas são vitais à sustentabilida-

de dos nossos projetos.

 Riseley, que é contador e associado do Rotary Club de 

Sandringham, na Austrália, revelou seu lema para 2017-18, O 

Rotary Faz a Diferença, aos participantes da Assembleia 

Internacional em San Diego, EUA.

 “A degradação ambiental e mudanças climáticas são 

ameaças reais para todos nós,” afirmou Riseley. “As populações 

mais vulneráveis sentem de forma brutal o impacto causado por 

estes fenômenos, pessoas com as quais temos a maior responsa-

bilidade. Apesar de graves, as questões que envolvem o meio 

ambiente raramente constam da agenda de serviços do Rotary.”

 O Painel de Alto Nível Sobre Ameaças, Desafios e 

Mudanças da ONU classificou a degradação ambiental como 

uma grande ameaça ao nosso futuro.

 “Já passou o tempo em que a sustentabilidade do meio 

ambiente era assunto que o Rotary podia deixar de lado. Este 

assunto é da nossa responsabilidade e deve ser também da 

responsabilidade de todos,” disse Riseley de forma veemente.

 O presidente eleito desafiou os Rotary Clubs a fazerem a 

diferença plantando uma árvore para cada um dos seus associa-

dos entre o início do ano rotário, em 1 de julho, até o Dia 

Internacional da Terra, em 22 de abril de 2018. Como é sabido, as 

árvores retiram do ar o dióxido de carbono e outros gases 

causadores do efeito estufa, desacelerando o aquecimento 

global.

 “Espero que o resultado do nosso trabalho vá muito além 

do impacto ambiental positivo que causaremos plantando 1,2 

milhão de árvores,” disse Riseley. “Quero crer que a partir de 

agora todos no Rotary se conscientizem da nossa responsabilida-

de não apenas com a população mundial, como também com o 

nosso planeta.”



PALAVRA DA COORDENADORA
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Carmen Sílvia Toledo Da Pós Rodrigues
Coordenadora ASR ����-��

Nós mulheres, rotarianas ou não, podemos e devemos somar nossas habilidades pro�ssionais para 
melhor servir à humanidade

 Minhas queridas companheiras das ASR- 

Casas da Amizade, estamos em janeiro, mês dedi-

cado à reflexão sobre uma das Avenidas de serviço 

que orientam os trabalhos em Rotary:  “Serviços 

Profissionais”. Mas, alguém poderia perguntar o 

que a Casa da Amizade tem a ver com isso?  Então 

convido a todas (os) à seguinte reflexão:

 Nós das ASR –Associação das Senhoras de 

Rotarianos geralmente nos organizamos e traba-

lhamos de acordo com os ideais e informações 

codificadas pelo Rotary International.  Nós apoia-

mos o Rotary e o Rotary nos apoia. São duas forças 

independentes, mas que procuram trabalhar na 

mesma direção em benefício da comunidade.  Os 

Clubs de Rotary são constituídos a partir de líderes 

da comunidade, profissionais de diversas áreas 

que podem trocar experiências e atuar na comuni-

dade com maior conhecimento e recursos técnicos 

próprios de cada área. Da mesma forma, nós 

mulheres, rotarianas ou não, podemos e devemos 

somar nossas habilidades profissionais para 

melhor servir à humanidade. 

 Vamos valorizar dentro da Casa da Amizade 

e na comunidade, não somente profissionais de 

determinadas especialidades, tais como Médicos, 

Advogados, Contadores, Grandes empresários, 

entre outros, mas também valorizar homens, 

mulheres, idosos e jovens que atuam através de 

todo tipo de habilidade e ocupação útil.  Toda ativi-

dade útil é trabalho, e todo trabalho dignifica a 

pessoa humana. A atividade artística ou de artesa-

nato; os serviços voluntários, de costura, de prepa-

rar uma simples refeição para um evento, e, mui-

tos outros, favorecem de algum modo não apenas 

a sociedade, mas também a nós mesmos, pois ao 

estarmos ativos, por consequência natural, esta-

mos também desenvolvendo nossas capacidades 

físicas, mentais, emocionais, habilidades sociais, 

culturais e intelectuais.

Um bom trabalho começa com um bom planeja-

mento, assim, identifique lideres: crianças, 

jovens, idosos, homens e mulheres de sua comuni-

dade e da ASR. Que o potencial e a boa vontade de 

todos possam produzir bem-estar e qualidade de 

vida na comunidade com seus conhecimentos e 

habilidades. 

Agosto – Expansão e Quadro Associativo;

Setembro – Área de Enfoque Educação Básica e 

Alfabetização;

Outubro – Área de Enfoque Desenvolvimento 

Econômico e Comunitário;

Novembro – Fundação Rotária;

Dezembro – Área de Enfoque Prevenção e 

Tratamento de Doenças;

Janeiro – Serviços Profissionais;

Fevereiro – Área de Enfoque Paz e Prevenção / 

Resolução de Conflitos;

Março – Área de Enfoque Recursos Hídricos e 

Saneamento;

Abril – Área de Enfoque Saúde Materno-Infantil;

Maio – Novas Gerações;

Junho – Grupos de Companheirismo do Rotary.

Carmen Rodrigues.

��
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ENVIO DA FREQUENCIA MENSAL

Dados obtidos com informações do Sistema de Gestão do Distrito disponível em www.bit.ly/sistema4560.
Frequências informadas por e-mail não serão publicadas, sendo válida apenas o envio através do sistema distrital.

Plano de Receitas e Despesas
Fundo Distrital ����-�� - Dezembro

OBS: 1230 É O NÚMERO DE ASSOCIADOS EM 04 de julho de 2016 EM RI
O PERCENTUAL A SER DISTRIBUÍDO PARA A ATIVIDADES DISTRITAIS SERÁ O TOTAL DE ARRECADAÇÃO 

PREVISTO, MENOS O VALOR PREVISTO PARA DESPESAS COM ESCRITÓRIO CENTRAL - LAVRAS
BALANCETE ESTÁ DISPONÍVEL NO SITE WWW.ROTARY4560.ORG.BR

Associados
31/12/2016

Alfenas N/I N/I N/I N/I N/I
Alfenas Norte N/I N/I N/I N/I N/I
Arcos N/I N/I N/I N/I N/I
Bambuí N/I N/I N/I N/I N/I
Boa Esperança 2 78,00% 2 0 27
Bom Sucesso 3 91,00% 0 0 15
Brazópolis 3 80,00% 0 0 10
Camacho 2 95,00% 0 0 9
Cambuí 3 91,67% 0 0 12
Cambuquira N/I N/I N/I N/I N/I
Campo Belo N/I N/I N/I N/I N/I
Candeias 2 82,60% 0 0 23
Carmo da Mata 4 85,00% 2 0 17
Carmo do Cajuru N/I N/I N/I N/I N/I
Carmo do Rio Claro N/I N/I N/I N/I N/I
Caxambu N/I N/I N/I N/I N/I
Cláudio N/I N/I N/I N/I N/I
Córrego Fundo N/I N/I N/I N/I N/I
Cristais N/I N/I N/I N/I N/I
Cruzília 3 77,00% 0 1 11
Divinópolis N/I N/I N/I N/I N/I
Divinópolis Leste 3 71,03% 0 3 41
Divinópolis Oeste N/I N/I N/I N/I N/I
Elói Mendes N/I N/I N/I N/I N/I
Formiga N/I N/I N/I N/I N/I
Guaxupé N/I N/I N/I N/I N/I
Guaxupé Cafezais N/I N/I N/I N/I N/I
Iguatama N/I N/I N/I N/I N/I
Ilicínea N/I N/I N/I N/I N/I
Itajubá 2 96,88% 1 0 16
Itajubá 19 de Março 2 79,16% 0 0 12
Itajubá Oeste N/I N/I N/I N/I N/I
Itanhandu 4 89,00% 0 0 19
Itapecerica 3 76,30% 0 2 36
Itaúna 2 86,00% 0 1 33
Itaúna Cidade Educativa 2 80,00% 0 0 23
Itaúna Cidade Universitária N/I N/I N/I N/I N/I
Lagoa da Prata Princesa do Oeste 3 66,67% 0 0 16
Lavras N/I N/I N/I N/I N/I
Lavras dos Ipês N/I N/I N/I N/I N/I
Lavras Sul 2 70,00% 0 0 25
Machado 2 86,40% 0 0 24
Mateus Leme Centro N/I N/I N/I N/I N/I
Monsenhor Paulo N/I N/I N/I N/I N/I
Monte Sião 4 90,00% 0 0 15
Nepomuceno N/I N/I N/I N/I N/I
Oliveira 2 92,10% 0 0 19
Ouro Fino 2 60,00% 1 2 14
Pains 3 94,25% 0 0 19
Perdões N/I N/I N/I N/I N/I

Nº de 
Reuniões

Frequência 
no Mês

Clube de Rotary Admissão Afastamento

Pimenta N/I N/I N/I N/I N/I
Piumhi 3 84,35% 0 0 28
Poços de Caldas N/I N/I N/I N/I N/I
Poços de Caldas Sul 2 60,00% 0 0 20
Pouso Alegre das Geraes 2 78,50% 0 0 14
Pouso Alegre Sul 3 49,00% 0 0 27
São Gonçalo do Pará N/I N/I N/I N/I N/I
São Gonçalo do Sapucaí N/I N/I N/I N/I N/I
São Lourenço 4 90,00% 0 0 9
São Tiago N/I N/I N/I N/I N/I
Três Corações N/I N/I N/I N/I N/I
Três Pontas 2 68,00% 0 0 20
Varginha 3 80,55% 0 0 24
TOTAIS / MÉDIAS 2,7 80% 6 9 24

Confira as datas dos eventos para
preparação dos clubes para o

ano rotário ����-��
GATs - Treinamento de Governadores 

Assistentes e Equipe Distrital
Dia 18 de Fevereiro de 2017 - JHS Palace Hotel

Rua Calcedônia, 220 - Jardim Alvorada
Boa Esperança - MG

PETs - Treinamento de Presidentes 2017/2018
Dia 11 de Março de 2017 - Parque Hotel Pimonte   

Rodovia 369 - Entre Oliveira e Campo Belo

ASSEMBLÉIA DISTRITAL - Presidentes, 
Secretários, Tesoureiros, Protocolos e 

Comissões Distritais 2017/2018
Dia 1º de Abril de 2017 - UNILAVRAS
Rua Padre Bernardo Kaownwer, 15

Bairro Centenário - Lavras - MG

POSSE DO GOVERNADOR E
COORDENADORA 2017-18

    Dia 1º de Julho de 2017 - Oliveira - MG
Local e Horário a Serem De�nidos

Todos os eventos são realizados em conjunto com a 
Coordenadoria da ASR 2017-18

http://bit.ly/sistema4560




Rotary Club Poços de Caldas Sul Rotary Club Pouso Alegre das Geraes

Rotary Club Divinópolis Leste Rotary Club Divinópolis Leste Rotary Club Divinópolis Leste

Rotary Club Guaxupé Rotary Club Itapecerica

OLIVEIRA
Rotary Club Poços de Caldas Rotary Club Poços de Caldas Sul

Rotary Club Divinópolis Leste Rotary Club Elói Mendes Rotary Club Elói Mendes
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COLUNAS

 Uma das  temát icas  mais  abordadas  no 

gerenciamento de problemas, ou eventos, esta relacionado 

ao fator humano, comportamento ou simplesmente erro 

humano. No Google, o termo erro humano alcança 

aproximadamente 564.000 resultados!

 Existem dezenas de definições para erro humano, 

no aspecto fisiológico, ergonômico, engenharia, psicologia 

organizacional, saúde ocupacional, incluindo a sociologia 

e a economia. Mas no geral, podemos afirmar de modo 

inquestionável:

 O homem "foi feito para errar", não devendo ser 

entendido como infalível. O erro humano é um sintoma de 

uma anomalia sistêmica do processo.

 O desempenho humano vem a sofrer uma 

limitação natural por sobrecarga no aspecto orgânico 

(fisiologia) e/ou no aspecto psicológico (comportamento).

 Um funcionário que digita em excesso, desenvolve 

uma sobrecarga na fisiologia muscular e fadiga mecânica, 

que gerar uma limitação com indução ao erro nas suas 

atividades. (aspecto orgânico). Em uma sala de controle, 

um operador no final de seu turno, desenvolvendo 

atividades com excessiva carga cognitiva, ao tomar uma 

decisão em um estado de fadiga mental, aplica uma 

formula equivocada (aspecto comportamental). Nenhum 

dos dois desejava errar, mas existiam causas, incluindo 

causas instaladas de modo sistêmico, que se combinaram 

em uma lógica temporal e levam ao problema, ou evento.

 O modelo do queijo suíço, demonstra que ao existir 

falhas nas barreiras (ou camadas de controle) esta 

combinação leva a falha do sistema e consequente evento 

ou problema. Ao desenvolvermos um diagrama de causa e 

efeito, com a utilização do Causelink, do exemplo do 

operador de painel, partiremos do erro na aplicação da 

formula como nosso problema ao qual desejamos a não 

recorrência.

 O erro na aplicação da formula foi consequente a 

uma combinação cronológica de causas, sendo a causa 

sobrecarga cognitiva (marcado em cinza), uma causa 

sistêmica - neste ponto deveremos perguntar mais 

porquês e se a mesma não for controlada - o mesmo evento 

ou outros piores poderão ocorrer no futuro. As causas 

relacionadas aos fatores humanos - decidiu usar formula 

A - percebeu luz verde - interpretação errada - uso 

automático do sistema neurológico - NÃO SÃO POSSÍVEIS 

DE CONTROLE. Os desdobramentos da sobrecarga cognitiva 

SIM!

 Portanto precisamos saber e perguntar mais 

porquês, para definir as causas que levaram a sobrecarga 

cognitiva. As causas relacionadas aos fatores humanos ou 

ao comportamento não são possíveis de serem 

controladas, podendo ser influenciadas, através de 

programas, em função da experiência, aprendizado e 

reflexão - levando um tempo para uma mudança no 

comportamento.

 As soluções eficazes serão aplicadas nas causas 

ligadas a sistemas, processos, tecnologia e engenharia, as 

famosas soluções a prova de erro humano.

Marcelo Haick
Coordenador de Àrea - Programa End Polio Now - Rotary Club Santos Praia

Erro Humano, Causa Sistêmica e Solução E�caz!



Inscreva-se em www.cedup.com/4560
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OS CLUBES EM AÇÃO

Rotary Club Lavras Sul
O Rotary Club Lavras Sul, durante a visita oficial do 

Governador João Otávio, comemorou os 45 anos da 

fundação do clube, com a posse de novos companheiros, 

entrega de títulos Paul Harris e a agraciação ao casal EGD 

José Otávio Azevedo e Nilda Piedade Azevedo com o título 

de sócios honorários.

Rotary Club Formiga
O Rotary Club Formiga realizou a 12ª edição do 

Passeio Ciclístico. Ao final do projeto, parte da 

alimentação foi doada à famílias carentes da 

cidade.

Rotary Clubs de Divinópolis
Em cerimônia extra oficial através dos presidentes dos 

três clubes de Divinópolis, companheiros: Perdigão, 

Nivaldo e Arnaldo foi entregue durante a missa no 

Santuário de Nossa Senhora Aparecida ao Padre 

Christian Shankar a mais graduada homenagem a um 

cidadão, pelo Rotary Internacional, o Título Paul Harris.

Rotary Club Lavras
O companheiro Emerson Nonato Silva, Corguinho, 

levando a bandeira do END POLIO NOW realizou um 

desafio de corrida percorrendo 50Km, saindo da 

cidade Ijaci, passando por  Bom Sucesso até chegar 

cidade de Ibituruna.
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COLUNAS

 No dia 27 de janeiro de 2017, completa-se 70 

anos da morte de Paul Harris, ocorrida nesse dia, 

em 1947, em Comely Bank, casa onde morava com 

sua esposa Jean. Como se sabe, Comely Bank é o 

nome da rua onde Jean Thomson morou em sua 

infância, em Edimburgo, na Escócia. Jean e Paul se 

conheceram em 1910 e em julho desse mesmo ano, 

se casaram. Amor à primeira vista mesmo.

 Paul Harris construiu essa casa dois anos 

após o casamento, com um detalhe que demonstra 

o amor e o carinho que ele tinha com Jean: a frente 

da casa é voltada para o campo onde eles se 

encontraram pela primeira vez, em um passeio 

com um grupo de amigos, amadores de atividades 

ao ar livre. 

 Paul Percy Harris, nasceu em 19 de abril de 

1868, em Racine, Wisconsin, nos EUA. Desde seus 

dois anos de idade, ele foi morar com seus avós 

paternos em Wallingford, Vermont, também nos 

EUA. Morreu, portanto, antes de completar 79 anos 

de idade, tendo vivido mais de 37 anos com Jean, 

que por sua vez faleceu em 1963, na Escócia, para 

onde retornou após a morte de Paul.

 Em suas memórias - Meu Caminho para o 

Rotary - que deveria se constituir em livro de 

cabeceira de todo rotariano, ele atribui ao 

ambiente onde ele foi criado, os valores nele 

incutidos pelos seus avós e vizinhos, a base que o 

levou à concepção de Rotary. Como ele próprio 

expressou: “eu tive o privilégio de viver em um lar 

estável, onde não faltava nada e nada era 

excessivo; onde os ideais eram os mais elevados e a 

educação era o objetivo supremo”. Para ele, Rotary 

nasceu do espírito de tolerância, boa fé e trabalho, 

qualidades caraterísticas de seus familiares e 

companheiros de infância. Ao longo de sua vida ele 

tentou demonstrar e transmitir sua fé nesses 

valores a todo ser humano, com a mesma 

intensidade com que ela brilhava dentro dele.

 Esse filósofo de nosso tempo, em sua última 

mensagem aos rotarianos do mundo publicada na 

edição de fevereiro de 1947 da The Rotarian, assim 

se expressou quando lhe perguntaram sobre a 

fundação do Rotary: Quando voce fundou o Rotary, 

em 23 de fevereiro de 1905, pensou que iria chegar a 

algo assim? "Não, em 1905 eu não imaginava um 

movimento mundial com 6.000 clubes e 300.000 

homens". Quando um homem planta uma árvore e 

pouco promissora muda no começo da primavera, 

pode ele ter a certeza de que essa muda um dia se 

tornará uma poderosa árvore? Não, tem ele de 

contar com a chuva e com o sol e com o sorriso da 

Divina Providência. 

 Hoje somos mais de 1.221.000 homens e 

mulheres, membros de mais de 35.350 Rotary 

Clubs, em 219 países fazendo o bem através do 

lema: “dar de si antes de pensar em si” e 

igualmente, fazendo o bem servindo o próximo 

através da Fundação Rotária, cujo objetivo é fazer o 

bem.

*  G o v e r n a d o r  1 0 - 1 1  d o  D i s t r i t o  4 4 4 0 .  E - m a i l : 

serafimcmelo@gmail.com 

Fonte: Meu Caminho para o Rotary e Honrando nosso Passado: As 

Palavras e a Sabedoria de Paul Harris.

Por Serafim Carvalho Melo
70 anos sem Paul Harris

mailto:serafimcmelo@gmail.com
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Interact Club de Cristais
O Interact Club de Cristais fez no dia 20/01  fez mais 

um dia de arrecadação para a produção de cestas 

básicas que serão entregues para famílias carentes.

Interact Club de Itapecerica
O Interact Club de Itapecerica junto com a Missão Kerigma e o Leo 

Junior fez uma visita ao Abrigo Frederico Corrêa, no dia 12/01. Foi 

uma tarde divertida com diversas brincadeiras e conversas com 

os assistidos por aquela instituição.

INTERACT � ROTARACT EM AÇÃO

Encontro Interactiano da Área Sul
Com intuito de reunir os clubes de Interact da Área Sul para 

momentos de companheirismo, troca de informações e 

projetos, aconteceu neste últimos dias 14 e 15 de janeiro na 

cidade de Boa Esperança o Encontro Interactiano da Área 

Sul - ERSIC. 
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FATOS E FOTOS DO DISTRITO

Governador João Otávio em plenária com os companheiros
do Rotary Club Mateus Leme Centro

O Presidente do Rotary  Mateus Leme Centro, José Antõnio Oliveira,
contribui com a Casinha Feliz

Coordenadora Carmen em visita à Casa da Amizade de Itaúna Visita ao Rotary de Itaúna

Governador com os associados do Rotary Club de Carmo do Cajuru,
ao centro o presidente Marcos Ronan Quadros

Coordenadora Carmen com as damas da Casa da Amizade
de Carmo do Cajuru

Rotary Day em Monte Sião
Coordenadora Carmen com as damas da Casa da Amizade

de Monte Sião
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