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Mês da Paz e Prevenção/ 

Resolução de Conflitos 

Sem dúvidas, todos sabemos 

que estamos mergulhados 

numa grande crise social. 

Prova disso é a violência 

generalizada que está nas 

manchetes de jornais, TV e 

revistas de todo país e 

mundo. As pessoas – 

famílias - se sentem acuadas 

pelo medo em muitas 

cidades e mudam de hábito: 

reunir amigos e família em 

casa está sendo uma ótima 

opção nas noites de fim de 

semana e o pior...o portão de 

nossa casa ou prédio é o 

limite do mundo. 

Em virtude dessa brutal 

situação de violência, 

observa-se em toda parte um 

grande clamor social pela 

paz. Esse clamor das 

multidões está nas ruas, por 

meio de grandes passeatas 

pela paz, e está no desejo 

mais profundo de cada um 

de nós. 

 Faço então a pergunta: o que 

significa mesmo a palavra 

“paz”? Qual o seu real 

significado para o ser 

humano? A paz que as 

pessoas ao nosso redor 

imaginam é aquela sensação 

que traz calma, 

tranquilidade, bem-estar, 

algum tipo de 

contentamento, no dia a dia. 

A paz é um dom de Deus. A 

Bíblia diz em João 14:27 

“Deixo-lhes a paz; a minha 

paz lhes dou. Não a dou 

como o mundo a dá. Não se 

perturbem os seus corações, 

nem tenham medo”.  
O Rotary, fundado por Paul 

Harris, em Chicago  USA,  

em  23/02/1905,  tem hoje 

mais de 1.2 milhões de 

rotarianos associados 

espalhados por 210 países ou 

regiões do mundo, e de 

forma natural, passou a 

desempenhar um papel 

pacificador mundial que é 

estimular o ideal de servir 

como base de todo 

empreendimento digno, 

promovendo e apoiando o 

desenvolvimento do 

companheirismo, 

consolidação das boas 

relações, da cooperação e da 

paz entre as nações.  

Fevereiro é o mês que 

Rotary dedica à 

compreensão e paz mundial 

e espero que se lembrem de 

dar início a projetos que irão 

promover o amor e a paz 

dentro das nossas 

comunidades. Sabemos que 

toda ação inteligente e todo 

projeto que ajude a melhorar 

vidas são atos de esperança 

que contribuem para 

compreensão e paz entre os 

povos.  

O futuro presidente John 

Germ , 2016/2017,do Rotary 

International disse na 

Conferência que, “para 

Rotary prosperar, os 

membros devem enfrentar 

desafios e oportunidades 

atuais e futuras com "paixão, 

entusiasmo, perseverança e, 

acima de tudo, integridade."  

Que nosso Distrito 4560, 

continuemos sendo 

mensageiros destes desafios 

da  compreensão e da paz 

mundial mostrando a todos 

que o amor ao próximo faz a 

diferença e que cada gesto 

de amor, faz a união entre as 

pessoas. Que nossa vida seja 

um ensinamento do 

evangelista Mateus: “Felizes 

os que promovem a paz, 

porque serão chamados 

filhos de Deus”.( Mt 5,9). 

 

Seja  um presente para o 

mundo                                  

 

Paulo Roberto Ramos 

Gov. 2015/2016 

Distrito 4560 

 

Agende-se 

 

Fevereiro de 2016 
Mês da paz, prevenção/ 
Resolução de Conflitos 
Dia 23 – Comemoração 
dos 111 anos da 
Fundação do Rotary 
International. 
Dia 27 – Reunião do 
Colégio de Governadores 
– Três Pontas 
  
Março de  2016 
Mês dos Recursos 
Hídricos e Saneamento 
Dias 12 – PETS e GATS – 
Varginha - UNIFAL 
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 
 
Junho de 2016 
Mês da Conscientização 
Rotária 
 
Julho de 2016  
Dia 02 - Posse do 
Governador  2016/2017 
João Otávio Veiga – Poços 
de Caldas 
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 Mensagem do Presidente de RI 

 

 

terras desconhecidas, você 

tem certeza de que não 

encontrará estranhos no seu 

destino final. Você sabe que 

haverá rotarianos, trabalho a 

ser feito, coisas a aprender e, 

talvez, algo a ensinar. Haverá 

a possibilidade de estabelecer 

contatos, fazer amizades e 

criar memórias para a vida 

inteira. 

Este ano, como viajante, fui 

recebido por rotarianos do 

mundo todo. Daqui a alguns 

meses, de 28 de maio a 1º de 

junho, convido você a fazer 

parte da minha experiência e 

viajar à Coreia do Sul para a 

nossa 107ª Convenção. 

Os coreanos têm o seguinte 

ditado: "Quando uma pessoa 

nascer, mande-a para Seul". A 

cidade é um destino 

maravilhoso, com ricas 

tradições, conveniências 

modernas e cultura única. Mas 

eu peço que se junte a mim 

não apenas pelo turismo, mas 

pelas experiências que terá 

com outros rotarianos. 

Por um curto período, você 

verá o Rotary como eu o 

Na vida, as experiências mais 

importantes são, às vezes, as 

mais breves. Elas passam num 

piscar de olhos. Duram dias, 

horas, momentos. São estas 

experiências que ficam na 

nossa memória e continuam 

vivas mesmo depois de anos. 

Nestes momentos, vemos algo 

que não tínhamos percebido 

antes, entendemos algo que 

não havíamos compreendido e 

criamos vínculos que não 

esperávamos. 

Para mim, este ano está sendo 

completamente diferente de 

tudo o que já vivi. Viajei pelo 

mundo e conheci diversos 

países e continentes. Fui a 

lugares que jamais havia 

visitado e retornei a locais já 

conhecidos para enxergá-los, 

pela primeira vez, sob a ótica 

rotária. 

Ao viajar a serviço do Rotary, 

você tem uma perspectiva 

diferente e um novo senso de 

propósito. Você se sente parte 

de algo muito maior do que si 

mesmo. Quando você sai de 

casa de madrugada ou embarca 

em um avião ou trem rumo a 

O ano de 2015 acabou! 
2016 chegou! 

Carnaval? Já era! 
 

 
Agora é hora de fazer o acerto 
dos bilhetes da Ação entre 
Amigos do Distrito 4560. Você 
poderá fazer o depósito dos 
bilhetes já vendidos no Banco do 
Brasil – Agência: 0364-6  
Cc: 79.327-2 - Rotary Internatio-
nal - Distrito 4560 – Governadoria 
 
O sorteio do carro será no dia 
07/maio/2016 e será entregue na 
Conferência do Presente. 
 
Os depósitos já poderão ser 
feitos, mas o prazo final será no 
dia 30 de abril de 2016. 

K. R. RAVINDRAN 

PRESIDENTE, 2015-16 DE RI 

 
 

 dias 15 e 16 de fevereiro. Com esse mesmo 

objetivo reuni-me com o Colégio de Diretores, 

um encontro recente, extremamente produtivo. 

Também mantive reunião com os nossos 

Coordenadores para analisar vários problemas, e 

constatar um nível de frequência comprometedor 

na maioria dos clubes. Isso, aliado à falta de 

motivação para o trabalho que compete aos 

rotarianos realizar, com mais afinco e entusiasmo, 

o que não vem acontecendo. 

As carências humanas são muitas, desde a crise 

de água, as precárias condições de saúde pública, 

a falta de alimentação básica, o desamparo dos 

idosos e crianças, muitas delas entregues à própria 

sorte. É nesse cenário desafiador em que o Rotary 

precisa atuar para que possamos demonstrar a 

nossa fraternidade e o nosso apoio levando um 

pouco de bem-estar a essas parcelas carentes da 

humanidade. 

No momento, ocorrências de alta relevância 

levam-nos a chamar a atenção de todos os clubes 

e distritos para ações sociais, em caráter de 

emergência, que precisam ser tomadas. 

Precisamos acompanhar e atuar de perto sobre os 

efeitos perniciosos do mosquito Aedes Aegypti, 

que se expande e transmite doenças graves 

como dengue, chikungunya e zika,  responsável 

pela microcefalia em milhares de crianças 

brasileiras. Outro grande problema de cunho 

social requer nossa participação. É urgente a 

presença do Rotary para amenizar os efeitos 

da maior catástrofe ambiental do Brasil, 

ocorrida em Mariana-MG, e seus reflexos em 

suas comunidades carentes e desassistidas. Há 

um campo vasto para ações dos nossos clubes. 

Finalmente, uma notícia relevante: O 

presidente da ABPH- Associação Brasileira de 

Portadores de Hepatite, medico Rotariano 

Humberto Silva, estará em São Paulo, dia 15 

de fevereiro, apresentando aos Governadores 

Distritais o projeto de Prevenção e Tratamento 

da HEPATITE, uma iniciativa de grande 

impacto no campo da Saúde.Dr. Humberto 

estará na Conferência Presidencial, em 

Cannes (França), dia 19 de fevereiro, ao lado 

do ex-governador, Dr. Nadir Zacarias, 

fazendo a mesma apresentação.Ele pretende 

disponibilizar a doação de 1 milhão de kits a 

serem usados para detectar a HEPATITE “C”. 

Será mais uma forma do Rotary marcar 

presença e se envolver, em nível mais 

abrangente. Que Deus nos inspire a todos 

deste imenso país para que impulsionados 

pelos desafios que nos esperam possamos 

concretizar as ações benfazejas do Rotary, na 

certeza de que estaremos cumprindo os 

propósitos e as metas do presidente Ravi, sem 

esquecer, todavia, as ações da Pólio Plus.  

José Ubiracy Silva - Diretor do RI – 

2015/2017 

 

tenho visto, conhecendo toda 

a sua diversidade, 

hospitalidade e potencial. 

Você será recebido como um 

velho amigo por pessoas que 

nunca viu antes, compartilhará 

suas ideias mesmo não 

falando o idioma, conhecerá 

as conquistas do Rotary e 

sairá de lá inspirado a ir ainda 

mais além. 

Antes do final deste ano 

rotário, faça o que eu fiz: 

deixe sua casa, embarque em 

uma nova aventura rumo ao 

desconhecido, confiante de 

que o Rotary irá recebê-lo de 

braços abertos. Junte-se a mim 

e a outros companheiros para 

conhecer a Coreia e se 

conectar com o mundo! 

 

Mensagem do Diretor de RI – José Ubiracy Silva 
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ESTAMOS DIANTE DE UM 

CENÁRIO DESAFIADOR    

   

    Nossa área de atuação está concentrada 

nas comunidades, principalmente as 

carentes que habitam o entorno dos 

nossos clubes de Rotary. Situam-se em 

pequenas cidades, muitas delas despro-

vidas das condições mínimas de sobre-

vivência, não apenas no Brasil, mas em 

países vizinhos da América Latina. É com 

este sentimento que manifesto a minha 

preocupação pelo fato de evidenciar que o 

nosso potencial de servir não está sendo 

devidamente explorado. 

Para uma avaliação aprofundada deste 

cenário desafiador estamos convocando 

todos os nossos Governadores 2015/ 2016 

para uma próxima reunião, em São Paulo, 

dias 15 e 16 de fevereiro. Com esse 

mesmo objetivo reuni-me com o Colégio 



 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 Mensagem da Coordenadora Marilene 

 

 

 

Sempre há batalhas a serem 

vencidas e dificuldades a serem 

enfrentadas, mas em meio a tudo 

isso que vamos vivenciando, se 

estivermos abertos ao novo, 

sentiremos a mão de Deus nos 

apoiando e incentivando a 

continuar através das alegrias 

que sentimos a todo instante. 

Como o orvalho que nos acorda 

toda manhã, assim também 

momentos de reconhecimento, 

tornam nossa vida mais feliz. 

 È preciso percorrer muito 

caminho para entender que um 

dos maiores tesouros da vida 

humana, talvez o mais precioso  

é a capacidade essencial de sem-

tir amor e saber expressá-lo. 

Essa é a nossa tentativa diária 

perante um Distrito inteiro que 

abriu-se num só abraço para nos 

receber e acolher com tamanha 

gentileza, amizade , respeito e 

consideração.  

Portanto queremos dividir a 

nossa própria felicidade com 

todos, tal qual o sol que divide 

com a terra os seus raios e a terra 

por sua vez lhe entesoura a 

energia em favor de todas as 

criaturas, as fontes que dividem 

as águas, auxiliando a vegetação 

que mais tarde as protegem, as 

flores que dividem o próprio 

néctar com as abelhas  e  as 

abelhas que  lhes garantem 

abençoada fecundação. 

Fica expresso aqui o nosso 

convite pessoal para comparecer 

a “Conferência do Presente”, 

dias 12,13, 14, 15 de maio , em 

Caxambu , terra que tão bem nos 

recebe e aprazivelmente nos faz 

sentir em casa.  

Segue no nosso” Cantinho 

Conferência” algumas 

informações que muito lhe 

servirá para passar conosco dias 

de total descontração,  

aprendizado, companheirismo e 

porque não dizer grandes 

emoções. 

Vamos seguindo confiantes e 

enlaçadas como boas amigas que 

se mantêm unidas por um único 

ideal : Servir! 

    Com todo carinho e apreço  

                        Marilene 

 

flores que dividem o próprio 

néctar com as abelhas  e  as 

abelhas que  lhes garantem 

abençoada fecundação. 

Fica expresso aqui o nosso 

convite pessoal para compa-

recer a “Conferência do 

Presente”, dias 12,13, 14, 15 de 

maio , em Caxambu , terra que 

tão bem nos recebe e 

aprazivelmente nos faz sentir 

em casa.  

Segue no nosso “Cantinho 

Conferência” algumas infor-

mações que muito lhe servirá 

para passar conosco dias de total 

descontração,  aprendizado, 

companheirismo e porque não 

dizer grandes emoções. 

Vamos seguindo confiantes e 

enlaçadas como boas amigas 

que se mantêm unidas por um 

único ideal : Servir! 

    Com todo carinho e apreço  

                        Marilene 

 

Vem ai o PETS  (Treinamento 

para Presidentes) do casal 

Governador João Otávio e 

Carmen! 

Querida Presidente 2016-2017, 

agende!  Dia 12 de março, na 

cidade de Varginha na UNIFAL.  

Nossa coordenadora Carmen 

aguarda você com muitas 

informações.  

 

“Que as nossas palavras , 

nossas ações façam a dife-

rença na vida das pessoas . 

Porque essa vida só tem 

sentido se for realmente para 

fazer o bem.” 

Queridas companheiras da 

ASR,  

Queridas esposas de 

rotarianos, 

Fevereiro... Que mês dife-

renciado! Quanta alegria, folia 

e felizes encontros! Mês que 

deixará saudades pelos quatro 

finais de semana e pelas 

inúmeras providências a tomar 

destinadas à nossa “Conferên-

cia do Presente.” Deixar doces 

pegadas no coração de cada 

uma de vocês, faz parte da 

nossa caminhada de amor. È 

preciso fixar no horizonte, 

traçar caminhos, enxergar 

possibilidades,  sonhar e per-

ceber que a estrada vai além 

do que se vê... Os maiores 

sonhos e seus efeitos estão 

reservados a todas vocês. 

 È para isso que Paulo e eu 

estamos nos empenhando, e 

continuando sonhando na 

expectativa de presenteá-las 

com dias inesquecíveis e 

proveitosos.  

Sempre há batalhas a serem 

vencidas e dificuldades a 

serem enfrentadas, mas em 

meio a tudo isso que vamos 

vivenciando, se estivermos 

abertos ao novo, sentiremos a 

mão de Deus nos apoiando e 

incentivando a continuar 

através das alegrias que 

sentimos a todo instante. 

Como o orvalho que nos 

acorda toda manhã, assim 

também momentos de 

reconhecimento, tornam nossa 

vida mais feliz. 

 È preciso percorrer muito 

caminho para entender que um 

dos maiores tesouros da vida 

humana, talvez o mais 

precioso  é a capacidade 

essencial de sentir amor e 

saber expressá-lo. Essa é a 

nossa tentativa diária perante 

um Distrito inteiro que abriu-

se num só abraço para nos 

receber e acolher com tamanha 

gentileza, amizade , respeito e 

consideração.  

Portanto queremos dividir a 

nossa própria felicidade com 

todos, tal qual o sol que divide 

com a terra os seus raios e a 

terra por sua vez lhe entesoura 

a energia em favor de todas as 

criaturas, as fontes que 

dividem as águas, auxiliando a 

vegetação que mais tarde as 

protegem, as flores que 

dividem o próprio néctar com 

Marilene Rodrigues Ferreira – 

Coordenadora 2015/16 

SECRETARIA INFORMA – 
 
RELATÓRIOS RECEBIDOS ATÉ 5/02/16. 
 
Nº      A.S.R.             
1       BOA ESPERANCA 
2       BOM SUCESSO             
3       BRAZÓPOLIS 
4       CANDEIAS 
5       CARMO DO CAJURU 
6       CLAUDIO                      
7       CRUZÍLIA                        
8       DIVINÓPOLIS LESTE   
9       DIVINÓPOLIS OESTE   
10     IGUATAMA                    
11     ITAJUBÁ                         
12     ITAPECERICA      
13     ITAUNA          
14     MONTE SIÃO                
15     OLIVEIRA  
16     OURO FINO  
17     SÃO LOURENÇO          
18     SÃO TIAGO 

19     TRÊS CORAÇÕES 
 

Informações da Secretária Vani Beze 
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da plenária. Todas as senhoras de 

rotarianas, convidadas e 

associadas estão convocadas.  

* O “Chá da Amizade” ocorrerá  

nesta mesma data , às 16:00h. E 

quem vamos encontrar lá? Você 

companheira! Este momento é 

nosso e vamos fazer dele um 

grande acontecimento.  

*Uso do uniforme? Claro que sim. 

È a nossa marca mais elegante. 

* Convido você a levar um brinde 

para o sorteio que acontece 

durante o Chá. Este deverá ser 

entregue na secretaria mediante 

sua assinatura. Só concorrerá ao 

sorteio a Casa da Amizade ou 

você que  oferecer o seu brinde.  

* As premiações serão entregues 

solenemente durante o Chá. Fique 

ligada na página 41 do nosso Guia 

Distrital.  

* Prepare-se para o “Baile do 

Governador!” Viverá momentos 

únicos. Imperdível! 

 
 

ASR é Notícia 
ASR de Oliveira assina contrato 

de renovação como empresa 

Cidadã. A Casa da Amizade de 

Oliveira e sua Presidente Ione 

Fernandes de Morais, patrocinada 

pelo Rotary Club de Oliveira sob 

a Presidência do Companheiro 

Geraldo Bispo dos Santos Neto 

assina contrato renovando junto a 

ABTRF sua contribuição como 

Empresa Cidadã. 

 
Atenção Senhoras Presidentes!  

A premiação Troféu Enfoque 

(página 41 do Guia Distrital) 

requer  de sua Casa da Amizade 

um breve relatório constando as 

atividades desenvolvidas , 

comprovadas através de fotos. 

Deverá ser enviado até dia 30 de 

abril para a secretária Ana Maria 

Henriques Horta Ribeiro via 

correio, pois será apreciado pelo 

Colégio de Coordenadoras. 

Esclarecemos que não nos é 

possível premiar só através dos 

relatórios mensais.  

Endereço: Rua Rio de Janeiro 

555/10  -Centro -35500-009 

Divinópolis - MG 

 

Rosângela Alves de Carvalho 

Presidente da Casa da Amizade 

de Itaúna. 

*********************** 

ASR de Oliveira, sempre 

brilhando. Doação da Casa da 

Amizade de Oliveira de 50 

travesseiros, 90 toalhas de 

banho e 96 fronhas à enfermaria 

do Hospital São Judas Tadeu, de 

Oliveira. 

Bela ação! Fruto da Promoção 

que empreenderam.  

È a Casa da Amizade servindo a 

Comunidade e tão respeitosa 

instituição. Parabéns! 

 
************************ 

Cantinho Conferência 

Olá companheiras atentem para 

estes recadinhos: 

*Nosso Encontro Distrital das 

Casas da Amizade acontecerá 

durante a nossa Conferência do 

Presente, no sábado ,dia  14 de 

maio , às 10h00 no salão ao lado 

Poema: Casa da Amizade  

 

Casa da Amizade - Lugar de 

encontros, ideias, ideais.  

Casa da Amizade - Onde as 

diferenças se assemelham, as 

opiniões se divergem, mas é aí que 

a gente cresce.  

Casa da Amizade - Lugar de 

sonhos, de sonhar e de querer 

transformar se não o planeta, pelo 

menos o mundo ao nosso redor.  

Casa da Amizade  - Jeito gostoso, 

de reunir, planejar, organizar e 

promover eventos para realizar 

nossos ideais.  

Casa da Amizade - Quer saber 

mesmo o que é? É o lugar onde 

cada um pode buscar lá no fundo o 

que há de melhor dentro se si e 

dizer: Hoje pratiquei a tolerância, a 

generosidade, a compreensão, o 

olhar amoroso com o outro e assim 

me tornar sempre e cada vez 

melhor!  

Por isso, OBRIGADA Casa da 

Amizade, por fazer despertar em 

mim, o Maior DOM que o 

SENHOR nos deu, o AMOR!  

O Verdadeiro AMOR que constrói 

e que transforma o lugar, as 

pessoas, o mundo!  

Coordenadoria em Notícias 
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Rotaractianos do distrito 

4560 participam  da 

CONARC do Caloroso! 

 

Nos dias 20 a 24 de janeiro, 

rotaractianos da cidades de 

Pains, Cláudio, Formiga, 

Guaxupé, Itaúna e Elói 

Mendes representaram nosso 

distrito no evento que acon-

teceu em Natal - RN, evento 

com palestra de renome naci-

onal, que muito contribuíram 

para formação dos 11 jovens 

que representaram muito 

bem o nosso distrito. 

Durante o evento aconteceu 

o Concurso Nacional de 

Oratória, onde o compa-

nheiro Helder Lopes do 

Rotaract Club de Pains 

representou brilhantemente 

nosso distrito, chegando na 

semi final do concurso com 

muita garra e determinação. 

Obrigada Helder, por nos 

representar tão bem!! 

A nossa RDR Thainara 

participou da reunião da 

Rotaract Brasil, onde foi 

discutido diversos assuntos 

importantes para o programa 

Rotaract a nível nacional. A 

mesma recebeu das mãos do 

presidente Janeson o 

certificado pela grande 

participação no Censo 

realizado pela Rotaract 

Brasil, no qual no distrito 

alcançou a média superior a 

79% de respostas, além de 

ser agraciada pelo o 

distintivo de 5 anos de 

serviços prestados ao 

programa Rotaract. 

 

Por fim, os RDRs 2015-16 e 

os 2016-17 de Minas Gerais 

se reuniram para discutir 

assuntos importantes para o 

fortalecimento dos distritos 

mineiros. 

 

A cada conarc, evento, ou 

uma simples conversa com 

um companheiro que está do 

outro lado do país, temos a 

certeza de quão grande 

Rotaract é! 

participou da reunião da 

Rotaract Brasil, onde foi 

discutido diversos assuntos 

importantes para o programa 

Rotaract a nível nacional. A 

mesma recebeu das mãos do 

presidente Janeson o certi-

ficado pela grande partici-

pação no Censo realizado 

pela Rotaract Brasil, no qual 

no distrito alcançou a média 

superior a 79% de respostas, 

além de ser agraciada pelo o 

distintivo de 5 anos de 

serviços prestados ao progra-

ma Rotaract.  

Por fim, os RDRs 2015-16 e 

os 2016-17 de Minas Gerais 

se reuniram para discutir 

assuntos importantes para o 

fortalecimento dos distritos 

mineiros. 

A cada conarc, evento, ou 

uma simples conversa com 

um companheiro que está do 

outro lado do país, temos a 

certeza de quão grande 

Rotaract é! 

 

 

 

 

O Boletim 
O boletim é um importante instrumento de comunicação interna e externa do clube. Entre as suas finalidades está: Divulgar notícias sobre o clube, 

seus associados e o Rotary. Informar os associados sobre os programas do clube. Transmitir as decisões do conselho diretor e das comissões. 

Promover as atividades do clube. Divulgar as realizações do clube. O boletim com bom conteúdo e apresentação gráfica agradável pode ser bastante 

útil na divulgação da imagem do Rotary. A ideia é enviá-lo para pessoas que não são rotarianos, mas que exercem cargos em órgão públicos e 

associações ou que sejam líderes em algum setor, pois além de serem rotarianos potenciais, certamente são formadores de opinião. Assim, terão uma 

imagem real da entidade, que poderão até transmitir a outras pessoas de seu relacionamento. Mas, para que isso seja realmente eficaz, como já foi 

afirmado, é preciso ter um bom conteúdo. Neste sentido, recomenda-se a confecção de dois veículos: - Um semanal, que pode conter apenas uma 

página, com as comunicações que interessam somente ao público interno, como, por exemplo, agenda, frequência, decisões do conselho diretor, 

detalhes da reunião; - Outro, que pode ser semanal ou mensal e que seja mais institucional, com assuntos como atividades do clube na comunidade, 

projetos realizados, artigos sobre o Rotary e seus programas, história, etc. Esses artigos não precisam, necessariamente, ser apenas sobre as 

realizações do clube, pois para o público externo e mesmo para os rotarianos é importante ter conhecimento da amplitude da atuação e da 

internacionalidade do Rotary. Com as facilidades proporcionadas por softwares de editoração gráfica e os recursos da internet é possível 

confeccionar boletins de excelente apresentação e torná-los públicos para uma quantidade enorme de pessoas. O próprio clube pode ter um mailing 

para enviá-los pela internet e os associados também podem retransmiti-los para pessoas de sua lista pessoal. Espaços publicitários podem ser 

vendidos a companheiros e a não rotarianos para financiar o custo de confecção. O boletim constitui, também, uma peça importante para o acervo 

histórico do clube. Para tanto, deve ser impresso e encadernado ao final da gestão. Outra facilidade, proporcionada pela informática é a manutenção 

de website do clube. Mas, essa é uma questão que deve ser bem avaliada. Um site desatualizado ou sem conteúdo depõe contra a imagem do clube. 

Muitos podem argumentar que não possuem no clube companheiros com conhecimento para realizar essas tarefas. Eis aí mais uma oportunidade de 

se recrutar novos associados (ou associados novos, de idade) que venham agregar novas ideias e realizações ao clube. 

 

Conferência do Presente 
 

Caxambu 

 

13 a 15 de maio 
 

Aguardamos você! 

Janeiro no Agende-se. Este 

seminário foi antecipado 

para Novembro em Três 

Corações. Desculpe o 

transtorno. 

- Monitorar metas e projetos 

para o desenvolvimento do 

quadro associativo;  

 

- Promover participação da 

Convenção Internacional do 

Rotary 

 

- Desconsiderar a divulgação 

do Seminário da Fundação 

Rotária agendado para 27 de 

Fevereiro na Carta mensal de 

- Promover participação da 

Conferência Distrital; 

  

- Enviar relatório mensal de 

frequência ao distrito até 15 

dias após a última reunião do 

mês;  

 

- Programar atividades 

comemorativas dos 111 anos 

do aniversário do Rotary em 

23 de fevereiro;  

 

Agenda dos Presidentes de Clubes em Fevereiro 

 

 
  

 

 

 

 

 



 
 

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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CLUBES EM DESTAQUE 

   Alberto Bittencourt 

 

 
 
A Secretaria Municipal de Saúde de 

Bom Sucesso, Érika Ribeiro, 

cirurgiã dentista, fez uma palestra 

no Rotary clube de Bom Sucesso no 

dia 25/01/2015  e foi feita 

Homenagem à Farmacêutica Stella 

Nunes Guimarães. 

 

 
 
 Rotary Club de Monte Sião fez 

entrega de Cestas básicas durante o 

Natal à comunidade carente. 

 

 

 

  

  
 

ROTARY CLUB 

GUAXUPÉ CAFEZAIS, 

recebeu a entrega da Carta 

Constitutiva. A entrega foi 

feita pelo Governador Paulo 

Roberto  Ramos e a 

Coordenadora Marilene, do 

RC de Divinópolis Leste, 

onde também  estiveram 

presentes o Governador 

indicado João Bosco Béze e 

sua esposa Vani e Ivan Silva 

e esposa Dudinha, ambos os 

casais do RC de Oliveira,  

além do Governador 

Juventino Júlio de Souza de 

Lavras.  

O Club informa a mudança 

de endereço das Reuniões 

A partir de 01 de fevereiro, o 

endereço é\: Restaurante 

Jardineira  -  Praça Paulo 

Carneiro, 04 -  Centro  -  

Guaxupé- Toda terça feira às 

20 horas. 

 

 

 
 

O Rotary Club de Oliveira 

homenageou cinco profissio-

nais da comunidade: a 

educadora e ex-presidente 

da Apae Oliveira, Sra Dineia 

Gonzaga; a responsável pela 

usina de reciclagem de lixo, 

Sra. Helena Castro, os ex- 

funcionários dos Correios, 

José Vitor e Geraldo Pereira 

e o médico Dr. Samuel Flores 

Santos. Aos homenageados - 

parabéns, vocês também 

colocam em prática o 

SERVIR. 

 

 

 
 
 
 

https://www.facebook.com/apae.oliveira.1
https://www.facebook.com/dineia.gonzaga.5
https://www.facebook.com/dineia.gonzaga.5


        Governadores Assistentes em Ação 

 

 
 

. 
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O Governador Assistente Wemerson 

Simões também esteve fazendo 

novamente visita ao clube de Arcos, 

para falar do compromisso assumido 

pelos clubes, com o aumento do quadro 

associativo. 

 

 
 

Os demais governadores assistentes es-

tão atuando, fazendo suas visitas e parti-

cipando de reuniões de Rotarys Clubes, 

levando sugestões, fazendo o envolvi-

mento dos companheiros no cumpri-

mento das metas estabelecidas e divul-

gação da Conferência Distrital que esta-

rá acontecendo nos dias  13 a 15 de 

maio. 

Uma das preocupações de RI é com o 

quadro associativo. Precisamos crescer 

em qualidade sempre. Vamos abraçar 

esta meta? Meu clube é 20! 

E aí presidente? Mostre que no seu ano, 

você fez a diferença, cresceu o quadro 

associativo, contribuiu com a Fundação 

Rotária, abraçou a Ação entre amigos, 

plantou as 1700 árvores para melhorar 

sua cidade e seu país. Agora é só correr 

para o abraço na Conferência Distrital. 

Se não cumpriu, ainda dá tempo. 

 
O governador Assistente Lázaro 

Cleudinei, da área 1 esteve no 

RC de Monte Sião para falar so-

bre a necessidade do aumento do 

quadro associativo ele foi acom-

panhado de sua esposa Coorde-

nadora Assistente Veruska. Ele 

também esteve fazendo a Visita 

ao RC de Ouro Fino onde foi 

tratado da reativação do 

Rotaract, Quadro Associativo e a 

importância da Família Rotária 

nas reuniões. 

 

 
 

Governador Assistente Luiz 

Norberto visitou o RC de São 

Gonçalo do Pará e o Rotary Club 

Divinópolis para falar sobre a 

importância do aumento do 

Quadro Associativo. Esteve 

também em Carmo do Cajuru 

onde falou aos companheiros e 

participou da posse de novos 

associados. Parabéns Presidente 

Tovar. 

 

 

José Ubiracy Silva, Diretor do 

Rotary International, faz encontro 

rotário para discussão de assuntos 

específicos 
 

Os 38 Governadores do Rotary International 
no Brasil, estarão reunidos dias 15 e 16 de 

fevereiro, na cidade de São Paulo, nas 

dependências do Colégio Rio Branco, para 
uma serie de discussões administrativas como 

formas de melhorar a performance dos clubes 

no Brasil. O Diretor do Rotary International, 
o empresário José Ubiracy Silva, associado 

do Rotary Club do Recife, Distrito 4500 do 

RI, é o convocador do evento que conta com 
uma ampla programação de assuntos rotários 

específicos. “Queremos ampliar as discussões 

pontuais, visando buscar soluções em 
conjunto de questões importantes para o 

nosso crescimento”, disse o dirigente 
brasileiro que faz parte do Conselho Diretor 

do RI. “Serão dois dias intensos de trabalho”, 

promete. 
Na segunda-feira, dia 15, na parte da manhã 

será apresentado o Projeto Hepatite Zero, com 

as exposições de: Humberto Silva e de Nadir 
Zacarias. Nesta oportunidade os governadores 

rotários poderão assinar o termo de adesão 

para liberação de aproximadamente um 
milhão de kits preventivos sobre a doença. 

Outro assunto a ser exposto será: “Situação 

atual dos distritos rotários no Brasil”, com as 
exposições inicialmente com 19 governadores 

distritais, com a moderação de José Antônio 

de Figueiredo Antiório. Na parte da tarde, 
José Ubiracy Silva e Kleber Toscano de Brito 

apresentam o Plano Regional e Plano de Ação 

de 2015-16 do Rotary Internacional, análise 
do Sumário Executivo do Plano Regional 

para Desenvolvimento do Quadro Associativo 

(DQA) e Plano de Ação 2015-16. Será 
apresentada a avaliação do Rotary 

Internacional sobre os oito itens das metas 

enviadas pelos distritos brasileiros para o 
Rotary Internacional. Os resultados do 

Programa “Meu clube é 20”, também serão 

apresentados, da mesma forma que questões 
administrativas serão esclarecidas, com 

Debora Watanabe, do Escritório do Rotary 

International no Brasil. A Associação 
Brasileira The Rotary Fundation será 

apresentada por Mário César Martins e a 

catástrofe em Mariana/MG, será tema de: 
Cristóvão Ferreira, Agostinho Machado e 

Tânia Diniz Andrade, que mostrarão formas 

de ajuda possíveis, através do Rotary 
International. Na terça-feira, dia 16, o comba-

te ao Aedes Aegypti e as consequências das 

doenças, serão assuntos abordados por David 
Uip, Secretário de Saúde do Estado de São 

Paulo, quando na sequência outro grupo de 19 

governadores rotários, apresentarão a situação 
atual dos respectivos distritos. A Poliomielite 

no Mundo é tema para Marcelo Haick, 

enquanto que o 39º Instituto Rotary Brasil no 
Recife, será apresentado por Jadir Farias. 

Edilson Gushiken mostrará o “Panorama das 

contribuições”, para a Fundação Rotária e 
ABTRF de todos os distritos brasileiros. O 

encerramento está marcado para as 15 horas 
com a visita as instalações do Colégio Rio 

Branco. De acordo com José Ubiracy Silva, a 

realização do evento é para que rotarianos e 
distritos cumpram o planejamento estratégico 

previamente definido. “Temos algumas metas 

a serem alcançadas e para isso precisamos 
avaliar a situação atual e estudar as atitudes 

futuras”, comentou o dirigente brasileiro que 

reúne pela primeira vez os dirigentes rotários 
da Gestão 2016-17 no Brasil. 

 

 



 
 
 
 
 
 
  

Nº Rotary Club de 
Nº 

Reuniões 

Sócios Informados por: Admissão % 

RI 
30/06/2015 

Club 
31/01/2016 

Janeiro/ 
2016 Frequência 

1 Alfenas(8192)  20 20 -  

2 Alfenas- Norte (8193)   23 23 -  

3 Arcos  (8194)  11 13 -  

4 Bambuí (8195) 03 19 25 - 65,33 

5 Boa Esperança (8196)  24 27 -  

6 Bom Sucesso (25292) 03 17 16 - 87,50 

7 Brazópolis (8198) 02 19 15 - 75,00 

8 Camacho (84366) 01 13 12 - 100,00 

9 Cambuí (30655) 03 12 12 - 83,33 

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)  15 14 -  

14 Carmo do Cajuru (8204) 03 23 26 01 88,46 

15 Carmo do Rio Claro (8205)  11 16 -  

16 Caxambu (8206) 04 16 14 - 68,75 

17 Cláudio (8207)  25 25 -  

18 Córrego Fundo (82468)  21 21   

18 Cristais (22913)  15 17 -  

20 Cruzília (8208)  15 15 - 78,50 

21 Divinópolis (8209)  19 21 -  

22 Divinópolis Leste (8210) 01 47 46 - 81,00 

23 Divinópolis Oeste (8211) 02 35 40 - 69,32 

24 Elói Mendes (8212)  41 38 -  

25 Formiga (8213)  19 19 -  

26 Guaxupé (8214)  22 18 -  

27 Guaxupé- Cafezais  - 20 -  

28 Iguatama (8215)  22 22 -  

29 Ilicínea (84198)  12 11 -  

30 Itajubá (8216) 03 18 19 - 100,00 

31 Itajubá 19 de Março (25350) 03 13 15 - 86,66 

32 Itajubá-Oeste  (8219) 04 22 21 - 100,00 

33 Itanhandú (24157) 04 12 16 - 84,00 

34 Itapecerica (8219) 04 40 38 - 74,10 

35 Itaúna  (8220) 04 33 34 - 71,00 

36 Itaúna-Cidade Educativa (22535) 03 25 22 - 70,00 

37 Itaúna-Cidade Universitária (22536  21 20 -  

38  Lagoa da Prata- Princesa do Oeste 04 - 21 - 59,50 

39 Lavras  (8223)  22 20 -  

40 Lavras-Dos Ipês (86677) 03 20 18 - 67,10 

41 Lavras-Sul (8224)  25 25 -  

42 Machado (8225) 04 19 17 - 98,20 

43 Mateus Leme – Centro (82941)  14 13   

44 Monsenhor Paulo (8227)  14 14 -  

45 Monte Sião (27238) 03 17 19 - 60,50 

46 Nepomuceno (86214)  21 12 -  

47 Oliveira (8228) 03 19 18 - 75,00 

48 Ouro Fino (64674) 02 23 20 - 65,00 

49 Pains (8229) 02 14 14 - 63,00 

50 Perdões (58389)  30 30 -  

51 Pimenta (51506)  12 12 -  

52 Piumhi (8230)  04 24 25 - 93,00 

53 Poços de Caldas  (8232)   28 26 -  

54 Poços de Caldas Sul (8233)   17 17 -  

55 Pouso Alegre-Das Gerais (60746) 03 14 16 - 85,00 

56 Pouso Alegre-Sul  (51719)  30 30 -  

57 São Gonçalo do Pará (30790) 02 06 06 - 100,00 

58 São Gonçalo do Sapucaí (8236)  17 24 -  

59 São Lourenço (8237) 03 08 11 - 80,00 

60 São Tiago (8238)  17 17 -  

61 Três Corações (8240) 04 29 29 - 72,75 

62 Três Pontas (8241) 03 23 24 01 82,00 

63 Varginha (8242) 04 21 21 - 89,28 

 Total de companheiros no Mês  1231 1280 03  

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

Ranking de Frequência do Mês de Janeiro/2016 
Ranking de frequência até 25 sócios Ranking de frequência acima 26 sócios  

Classificação Rotary Club  Classificação Rotary Club  

1º lugar 
Camacho. Itajubá  Itajubá Oeste, São 

Gonçalo do Pará - 100% 1º lugar Carmo do Cajuru – 88,46%   

2º lugar Machado – 98,20% 2º lugar Divinópolis Leste – 81%  

3º lugar Piumhi- 93% 3º lugar Itapecerica – 74,10%  

4º lugar Varginha – 89,28 4º lugar Três Corações – 72,75%  

5º lugar Candeias – 88,90 5º lugar Itaúna – 71%  

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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FEVEREIRO Mês da Paz, Prevenção e Resolução de Conflitos 
 A compreensão como um instrumento para o entendimento é uma atitude plural, mútua, que tem sua origem, no entanto, na compreensão 

que temos de nós mesmos. Somente respeitando as diferenças é possível ter comportamentos, estabelecer planos e mudar atitudes – sejam 

nossas ou dos outros. A compreensão mundial é de extrema importância para garantir a paz. Para preservar a humanidade, e 

construir um mundo onde o amor, o respeito e solidariedade entre os povos prevaleçam, devemos compreender todas as nações e 

respeitar suas diferenças étnicas e religiosas. Compreender o outro não é sinônimo de anulação, pois divergir é um direito de cada um, 

onde a opinião do outro deve sempre ser ouvida com respeito. Ninguém possui pensamentos idênticos, assim como ninguém é igual. A 

crença de uma pessoa é influenciada por diversos fatores – temperamento, hereditariedade, contexto, experiência – e cada líder devem 

equilibrar seus julgamentos com paciência, indulgência e respeito pelo próximo. Para tanto é preciso ter uma compreensão mais ampla em 

prol do bem da humanidade. Em 23 de fevereiro de 1905, data da fundação do Rotary, os seus quatro fundadores, Paul Harris, Sylvester 

Schiele, Hiram Shorey e Gustavus Loehr logo perceberam que a criação daquela organização se destinaria a, também, fomentar a paz e a 

compreensão mundial. Paul e seus amigos começaram a pensar ‘alto’. A Paz é um sentimento e uma ambição de todo homem de 

princípios: ver um mundo muito mais justo, livre de guerras, conflitos, turbulências sociais. Tudo isso é verdade e muito bonito. É um 

postulado essencial de qualquer Rotariano. Mas, estamos preparados para, individualmente, dentro do espírito rotário, verdadeiramente, 

fomentar estas ideias começando dentro de nosso próprio lar, de nosso próprio clube? Neste mês somos todos nós, rotarianos, convidados a 

dar o nosso exemplo pessoal. Cada um de nós deve ser um espelho para o seu semelhante. Deve ser um exemplo; não na teoria, mas 

exemplo nas ações concretas do dia a dia, seja em casa, no trabalho, no clube, na sociedade. É somente dessa forma que podemos nos 

considerar CIDADÃOS promotores da Paz e da Compreensão Mundial. Texto adaptado de publicação do RC de Torres Vedras – Distrito 

1960 - PORTUGAL  
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BOLSAS ROTARY PELA PAZ DE 2017 

Prezado(a) rotariano(a), 

As inscrições às Bolsas Rotary pela Paz de 2017 

já estão abertas. Gostaríamos de pedir que você 

promova o programa e incentive o distrito a 

ratificar candidatos qualificados dedicados a 

promover a paz.  

Visite nosso site para mais informações sobre as 

bolsas e o processo de inscrição, assista a 

um vídeo e encontre recursos adicionais.  

Alguns lembretes importantes: 

1. Os distritos não são responsáveis por 

financiar os estudos dos bolsistas e 

podem endossar quantos candidatos 

desejarem sem nenhum custo.  

2. Prazo para entrega aos distritos: 31 

de maio de 2016 
a.   Os candidatos devem entregar suas inscrições 

ao distrito até 31 de maio para ratificação.  

b.   Em junho, a Comissão Distrital realizará a 

entrevista presencial com todos os candidatos. A 

data será divulgada mais adiante.   

c.   Os candidatos podem se inscrever on-line ou 

através do envio do documento em PDF. Ambos 

formulários podem ser encontrados no website.   

Seguem anexas algumas informações para ajudar 

a recrutar candidatos, entender o processo de 

inscrição e fazer entrevistas. 

Recursos adicionais: 

1. Centros Rotary pela Paz - Guia para 

Rotarianos 

2. Panfleto dos Centros Rotary pela Paz 

3. Webinar sobre os Centros Rotary pela 

Paz (em inglês): Webinar 

Trabalhando juntos, conseguiremos recrutar os 

melhores candidatos. Obrigado por sua 

dedicação. 

Atenciosamente, 

Centros Rotary pela Paz 

ONE ROTARY CENTER  

1560 SHERMAN AVENUE  

EVANSTON, ILLINOIS 60201-3698 EUA 

+1 866.976.8279 

CONTACT.CENTER@ROTARY.ORG  

ROTARY.ORG  

 

 

APADRINHAMENTO DE NOVOS ASSOCIADOS 
 

O distintivo e seus identificadores de níveis, que refletem o número de novos 

associados trazidos ao Rotary pelo rotariano padrinho, deixarão de ser outor-

gados a partir de 1° de abril de 2016. 

Entretanto, as atividades referentes ao apadrinhamento de novos associados 

continuarão sendo registradas no banco de dados do RI mediante as informa-

ções fornecidas pelos dirigentes de clube. Os clubes e distritos são incentivados 

a continuar homenageando aqueles que trazem novos rotarianos para nossos 

clubes. 

 

NÍVEIS 

Após 29 de fevereiro de 2016, os identificadores de reconhecimento nas 

cores azul, bronze, prata e ouro deixarão de ser processados. A 

distribuição de itens de reconhecimento cessará depois que todos os 

distintivos e identificadores conquistados até 29 de fevereiro forem 

processados, por isso, incentivamos que os dirigentes de clube enviem os 

dados de seus padrinhos até esta data. 
 

COMO FICA O APADRINHAMENTO? 

Algumas mudanças que estamos considerando em termos de apadrinhamento: 

 Poderá ser considerado “apadrinhamento” * quando um rotariano 

indicar alguém à associação que venha a ser admitido ao quadro associativo de 

um outro clube. 

 Poderá ser considerado “apadrinhamento” * o recrutamento de novos 

associados para fundar um novo clube. 

 Continuará sendo considerado “apadrinhamento” * o recrutamento de 

rotarianos que estejam mudando de localidade ou de ex-rotarianos que estejam 

voltando ao Rotary. 

 Associados honorários podem ser padrinhos de novos associados. 

 Os dirigentes de clube podem registrar mais de um padrinho para cada 

novo associado. 

 

* Os dirigentes dos clubes aos quais os novos associados se juntarem devem 

informar quem são os respectivos padrinhos. 

 

COMO FICA O RECONHECIMENTO A PADRINHOS? 
Os clubes são incentivados a apresentar itens de reconhecimento a padrinhos 

por conta própria, sem esperar por algo do RI. Consulte as opções de 

reconhecimento com os fornecedores licenciados: 

https://www.rotary.org/myrotary/pt/member-center/licensed-vendors 

 

O Rotary continuará homenageando rotarianos que apadrinharem novos 

associados por meio do Prêmio por Desenvolvimento do Quadro Associativo e 

da Menção Presidencial, sendo que aqueles que trouxerem um grande número 

de novos associados podem até ser homenageados durante a Convenção 

Internacional. 

 

 

 

 

 

Ofertas exclusivas para rotarianos 

Aproveitando o início do ano para falar sobre o Rotary Global Rewards, um 

programa que dá aos rotarianos acesso a ofertas em uma variedade de produtos 

e serviços.    

Você pode aproveitar nossos descontos em passagens aéreas, hotéis, locação de 

automóveis e diversas opções de entretenimento tanto para fazer um projeto 

comunitário quanto para sair com amigos ou compartilhar sua história rotária 

com outras pessoas.  

Se preferir, promova descontos de sua própria empresa no Rotary Global 

Rewards. Para mais informações, acesse  Rotary.org/GlobalRewards. 

 

http://echo4.bluehornet.com/ct/76757424:75JfT8CNY:m:1:2025715895:D83F573961C4ACE49E080B56B7F42208:r
http://echo4.bluehornet.com/ct/76757425:75JfT8CNY:m:1:2025715895:D83F573961C4ACE49E080B56B7F42208:r
http://echo4.bluehornet.com/ct/76757426:75JfT8CNY:m:1:2025715895:D83F573961C4ACE49E080B56B7F42208:r
http://echo4.bluehornet.com/ct/76757427:75JfT8CNY:m:1:2025715895:D83F573961C4ACE49E080B56B7F42208:r
http://echo4.bluehornet.com/ct/76757427:75JfT8CNY:m:1:2025715895:D83F573961C4ACE49E080B56B7F42208:r
http://echo4.bluehornet.com/ct/76757428:75JfT8CNY:m:1:2025715895:D83F573961C4ACE49E080B56B7F42208:r
http://echo4.bluehornet.com/ct/76757429:75JfT8CNY:m:1:2025715895:D83F573961C4ACE49E080B56B7F42208:r
http://echo4.bluehornet.com/ct/76757423:75JfT8CNY:m:1:2025715895:D83F573961C4ACE49E080B56B7F42208:r
http://echo4.bluehornet.com/ct/76757423:75JfT8CNY:m:1:2025715895:D83F573961C4ACE49E080B56B7F42208:r
http://echo4.bluehornet.com/ct/76757423:75JfT8CNY:m:1:2025715895:D83F573961C4ACE49E080B56B7F42208:r
mailto:contact.center@rotary.org
http://echo4.bluehornet.com/ct/76757423:75JfT8CNY:m:1:2025715895:D83F573961C4ACE49E080B56B7F42208:r
http://alceueberhardt.blogspot.com.br/2016/01/apadrinhamento-de-novos-associados.html
http://echo4.bluehornet.com/ct/78899647:TfLL_bC0N:m:1:2871215762:C19BF4A61F42B9BE2B21671C7A8E400C:r
http://echo4.bluehornet.com/ct/78835853:Ty1e1bCNt:m:1:1303409159:DC6008A377DB73979528B57371250ECA:r


 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ONDE  ANDA O GOVERNADOR PAULO ROBERTO RAMOS 

 
 

 
As negociações da "Conferência do 

Presente" continuam para bem receber os 

rotarianos, damas da Casa da Amizade, 

Rotaractianos, Interactianos, Rotarykdianos 

e convidados com o que temos de melhor. 

Chegue logo 13, 14 e 15 de Maio de 2016. 

As negociações no Hotel Glória com o 

gerente Alexandre estão sendo feitas pelo 

Governador Paulo e Coordenadora 

Marilene, os Coordenadores da Conferência 

o Casal Governador Indicado 2017/18 João 

Bosco Beze e Vani, além dos promoters 

Teco e Simone.  Vem aí, a Conferência do 

Presente. 

 
Uma pequena parada de descanso dos 

governadores João Bosco Beze e Paulo 

Roberto Ramos, em Caxambu. 

 
 

Governador Paulo participará do encontro 

dos governadores 2015/16 com o Diretor de 

RI – Bira na cidade de São Paulo, nos dias 

15 e 16 de fevereiro, onde tratarão de 

assuntos importantes. 

Nosso governador levará sugestões para 

apresentar ao Diretor Bira e demais 

governadores. 
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/banner informando o nome dos 

clubes com a quantidade de árvores 

plantada. Os três clubes vencedores 

serão reconhecidos na Conferência 

do Presente. Ainda está em tempo se 

não terminou de concluir esta meta. 

Vamos lá fazer a diferença para 

nosso mundo? 
 

Conferência do Presente  - 
Distrito 4560 - Governador Paulo 
Roberto Ramos  
 
Tá chegando... venha participar conosco... 

estamos preparando tudo com muito carinho 
para receber você e sua família. 

A partir da Carta Mensal de Fevereiro vamos 

passar várias informações a respeito da nossa 
CONFERÊNCIA DO PRESENTE. Se 

preparem para estar lá! 

1º - Tabela de preços das diárias no Hotel 
Glória divulgadas desde janeiro na Carta 

Mensal. 

2º - COQUETEL DE ABERTURA - vamos 
começar a nossa confraternização, com música 

ao vivo, deliciosos petiscos, cerveja, 

refrigerante, água e muita alegria:  
 Rotarianos não pagam – Preço: Convidados, 

Rotaractianos e Interactianos : R$ 35,00 

3º - BAILE DO GOVERNADOR - "NOS 

ENCANTOS DE PARIS" - alegria, glamour, 

companheirismo, com a Banda CM5, com 
salgados finos, jantar ao final, cerveja gelada, 

espumante, vinho, refrigerante e água e sua 

presença para abrilhantar ainda mais a festa: 
Rotarianos não pagam. Preço: Convidados, 

Rotaractianos e Interactianos,: R$ 45,00. 

4º - Cônjuge de rotariano(a), NÃO 
rotariano(a): preço para o Baile e o Coquetel 

votado na Assembleia Distrital em Lavras 

Março/2015: R$ 40,00.           
5º - Você rotariano(a), que consta no My 

Rotary, desde o ano passado  NÃO paga nada 

no Coquetel de Abertura e no Baile do 

Governador.  

 
O governador Eleito João Otávio 

Veiga e sua esposa Carmem 

participaram da Assembleia Interna-

cional  onde na foto cumprimentam o 

Presidente de RI Eleito John Germ. 

Nosso Governador Paulo deseja ao 

casal sucesso por iniciarem esta nova 

empreitada junto ao Distrito 4560 no 

ano rotário 2016/17 cujo lema é 

“Rotary a Serviço da Humanidade”. 

 

 
O Governador Paulo Roberto enfatiza 

aos companheiros presidentes da 

importância da conclusão da meta 

acordada durante a Assembleia 

Distrital realizada em Lavras de 

Plantio de 1700 mudas de árvores por 

Clube. 

É importante salientar que para a 

Conferência será construído um painel 



 

 
 

  

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 203.775,00 188.762,50 

DISTRIBUIÇÃO PARA GASTOS CONFORME REGULAMENTO DO FUNDO DISTRITAL 

DISTRIBUIÇÃO 
 

ORÇADO CREDITO DEBITO TOTAL 

Despesas da Conferência Distrital 0,60 122.265,00 113.257,50 9.000,00 104.257,50 

Eventos de Rotaract. Interact e  Núcleo Rotary de desenvolvimento comunitário 0,04 8.151,00 7.550,50 1.004,80 6.545,70 

Despesas de escritório e de visitas oficiais do Governador 0,14 28.528,50 26.426,75 23.753,34 2.673,41 

Despesas de Governadores Assistentes 0,07 14.264,25 13.213,38 468,00 12.745,38 

Colégio de Governadores - despesas de manutenção e de formação de reservas 0,05 10.188,75 9.438,13 4.108,68 5.329,45 

Despesas para realização do Seminário de Treinamento de Presidentes eleitos e 

0,07 14.264,25 13.213,38 12.837,83 375,55 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 5.662,88 4.551,78 1.111,10 

TOTAL 1,00 203.775,00 188.762,50 55.724,43 133.038,07 

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 1 330,00 

Quarta parcela 30/11/2015 2 687,50 

Quinta parcela 30/12/2015 7 3.410,00 

Sexta parcela 29/01/2016 17 8.965,50 

TOTAL A RECEBER CLUBES INADIMPLENTES 
  

13.723,00 
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Atenção Presidentes de Clubes! Vamos 

conferir as metas incluídas em seus 

Planejamentos Estratégicos?  

Para que possam estar concorrendo a 

premiações vocês terão que atentar para o 

que foi realizado e o que ainda está 

faltando. Confiram seu planejamento, e 

mãos a obra para concluir suas metas até 

abril.  
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Notícias do Projeto na Ucrânia 

 

Companheiros 

 

Estamos trabalhando para montar o Centro de Documentação e fazer a 

entrega dos materiais doados dia 15 de fevereiro, com a presença de 

autoridades. 

Hoje tenho reunião com a Pró-reitora de Assuntos Internacionais da 

Bogomolets University para conversarmos sobre a possibilidade de 

abertura de um Centro de Tratamento de Desordens Craniofaciais 

dentro do Hospital Infantil, nos moldes do Centrinho em Bauru, mas 

bem menor, claro. Seria utilizada a infraestrutura do Hospital, mas a 

equipe deste Centro, que está sendo treinada dentro do projeto, teria 

mais autonomia na tomada de decisões do que tem atualmente. 

Amanhã terei reunião com professores da Universidade Dragomanov, 

de Fonoaudiologia, para falar sobre o projeto. 

Foi realizada a cirurgia para remoção da mandíbula infectada da jovem 

Lylia. Foi usada uma prótese provisória de titânio para manter os 

tecidos moles em posição, até que a infecção melhore e possamos 

colocar a prótese funcional definitiva, com reconstrução protética da 

fossa articular. 

Segundo o Prof. Sérgio Monteiro Lima, da UFMG, esta será a primeira 

reconstrução desta magnitude realizada no mundo, por isso peço que 

não divulguem as imagens das próteses 3D. 

A cirurgia definitiva está agendada para 16 de fevereiro. 

 

Um grande abraço a todos. 

 

Saulo Borges 

Chairman Serviços Internacionais D4560 

 

  

 
 

ROTARY A SERVIÇO DA HUMANIDADE É O LEMA 

DO RI PARA 2016-17  
 
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.   

“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".  

 

Atenção Presidentes de Clubes! 
 

Vamos conferir as metas incluídas em seus 

Planejamentos Estratégicos?  

 

Para que possam estar concorrendo a premiações 

vocês terão que atentar para o que foi realizado e o 

que ainda está faltando. 

 

 Confiram seu planejamento, e mãos a obra para 

concluir suas metas até abril.  

 

Se ainda não plantou as 1700 mudas de árvores, 

faça uma parceria com o Ibama ou IEF que com 

certeza muita coisa poderá mudar em sua cidade 

depois desta atividade. Penso que sua cidade será 

muito mais bonita depois de você como presidente. 

 


