
LEIA TAMBÉM NESTA EDIÇÃO:

Ano Rotário 2016-17 | Número 09| Março de 2017

RECURSOS HÍDRICOS

E SANEAMENTO

��

��Os Clubes do Distrito
Em Ação

Rotaract & Interact
Ações Pelo Distrito

��Palavra do Governador
João Otávio Veiga Rodrigues

��Palavra da Coordenadora
Carmen S. Toledo da Pós Rodrigues

��Recursos Hídricos e
Saneamento

��Palavra do Presidente
John Germ



ÍNDICE

www.rotary4560.org.brCarta Mensal | Rotary Distrito 4560��

EXPEDIENTE
A Carta Mensal é uma publicação da 

Governadoria do Distrito 4560
de Rotary International.

Rotary Brazil Office
Rua Tagipuru, 209 - 01156-000

São Paulo/SP
Fone: 11 3826-2966

Secretaria da Governadoria
Rua Francisco Andrade, 06

Centro - CEP: 37200-000
Fone: 35 3821-4944

Lavras/MG 

Presidente do RI
John F. Germ

Diretor  do Rotary International
José Ubiracy da Silva

Governador do Distrito 4560
João Otávio Veiga Rodrigues

RC Poços de Caldas

Vice Governador
Valmor Zambroti 

RC Guaxupé Cafezais

Instrutor Distrital
Virgílio Augusto Resende Bandeira 

RC Lavras Sul

Conselheiro Pessoal
Fabiano Antônio de Souza - RC Itapecerica

Governador Eleito 2017-18
João Bosco Ribeiro Beze - RC Oliveira

Governador Indicado 2018-19
Paulo Sérgio Azevedo - RC Itajubá

Secretário Executivo Distrital
Antônio Vieira da Silva - RC de Arcos

Secretária Distrital
Raíssa Rodrigues 

Governadores Assistentes
Área 1 - Mauro Teodoro dos Santos

RC  Pouso Alegre das Geraes
Área 2 - Paulo Sérgio Azevedo

RC Itajubá
Área 3 - Claudinei Camargo

RC Varginha
Área 4 - Ênio Eustáquio Ferreira

RC Campo Belo
Área 5 - Maria Gonçalves Bolonha 

Pereira
(Cida Bolonha)  - RC Guaxupé Cafezais

Área 6 - Wemerson Alves Simão
RC Pains

Área 7 - Welligton José Borges
RC Itaúna Cidade Educativa

Área 8 - Tovar Nogueira de Avelar
RC Carmo do Cajuru

Área 9 - Stanrlei Paulon
RC Oliveira

Área 10 - Jean Antônio Sallum Al Osta
RC Caxambu

Área 11 - Rodrigo Gonçalves Veríssimo
RC Pimenta

Área 12 - Paulo Marcos de Paula Lima
RC Lavras Sul

Criação e Diagramação:
Oceano#1 Comunicação

João Paulo Elizei Zatti
Praça do Rosário, 132 - Rosário

Elói Mendes/MG
jp@oceano1.com.br

(35) 99111-6153

��Mensagem do Presidente e Diretor do RI
John F Germ & José Ubiracy Silva

��Palavra do Governador
João Otávio Veiga Rodrigues

��Palavra da Coordenadora
Carmen Sílvia Toledo Da Pós Rodrigues

��Frequência
Tabela de Frequência Mensal dos Clubes

��Os Rotary Clubs em Ação

��Rotaract & Interact

��Fatos e Fotos
Fotos das Visitas da Governadoria

Recursos Hídricos e Saneamento
Pág. 03

Rotary Participará da Semana de Serviços Humanitários
Pág. 07



CAPA

www.rotary4560.org.br Carta Mensal | Rotary Distrito 4560 ��

 Os Encontros Mundiais da Água do WASRAG possuem uma 

tradição de excelência, e o encontro de 2015 não podia ser diferente. 

O evento de um dia dará destaque a questões relacionadas a 

assuntos de água, saneamento e higiene nas escolas e como 

podemos solucionar problemas nestas áreas.

 O programa WASH in Schools (água, saneamento e higiene 

nas escolas), fornece água potável, instalações sanitárias e orienta-

ção sobre higiene, incentivando o desenvolvimento de hábitos 

saudáveis entre os jovens. A mudança de comportamento em 

comunidades inteiras trazem avanços significativos no combate de 

doenças e na melhoria da saúde nos países em desenvolvimento. 

Com isso, mais crianças, especialmente meninas, frequentam a 

escola e a saúde geral das comunidades melhora.

 Inscreva-se e prepare-se para uma das maiores oportuni-

dades para melhorar comunidades. O evento terá interpretação 

simultânea para português durante as sessões plenárias. Os 

palestrantes confirmados serão:

 Lizette Burgers, assessora sênior do programa WASH in 

Schools do Unicef; Raul Guato da Fundação AVINA; um representan-

te da Fundação Conrad Hilton; e uma convidada especial do 

desenho Sesame Street chamada Raya

 Sushil Gupta, curador da Fundação Rotária, irá falar sobre 

os planos do programa WASH in Schools do Rotary; Erica Gwynn, 

gerente da área de enfoque para WASH, dará atualizações sobre a 

Fundação Rotária, e o secretário-geral do RI, John Hewko, encerrará 

o Encontro.

 Uma variedade de workshops focados em áreas relaciona-

das ao WASH complementará as plenárias e dará aos participantes 

a oportunidade de falar sobre suas experiências e fazer perguntas 

aos especialistas.

Não perca esta oportunidade!

Data: Quinta-feira, 4 de junho de 2015

Local: Hotel Renaissance São Paulo, na Alameda Santos

Horário: 08h00 – 17h00

Comemore o Mês dos Recursos Hídricos e Saneamento!

O encontro de junho vai abordar recursos hídricos,
saneamento e higiene para a juventude

 Água limpa é um direito humano básico a que muitos não 

têm acesso.  Dois bilhões e meio de pessoas em todo o mundo não 

possuem boas condições de saneamento e 748 milhões não têm 

água potável para beber. Cerca de 1400 crianças morrem diariamen-

te em decorrência de doenças causadas por água contaminada e 

falta de saneamento. Pessoas que têm acesso a água limpa são mais 

saudáveis e produtivas.

 Em 2015, a Organização das Nações Unidas apresentou os 

novos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os quais visam 

eliminar a pobreza e promover prosperidade e, ao mesmo tempo, 

proteger o meio ambiente e solucionar problemas relacionados às 

mudanças climáticas. O sexto desses Objetivos nos incentiva a 

assegurar o acesso universal e equitativo a água potável e sanea-

mento para todos, melhorando também a gestão destes recursos 

para proteger ecossistemas e aumentar o reabastecimento. *

 Os rotarianos estão trabalhando para ajudar a alcançar os 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável relacionados a recursos 

hídricos e saneamento por meio de projetos que instalam novos 

poços, implementam sistemas de coleta de água pluvial e treinam 

comunidades sobre manutenção de novas infraestruturas.

 Em comemoração ao Mês dos Recursos Hídricos e 

Saneamento, em março, nós estamos entrando em ação para 

melhorar a saúde das comunidades, fornecendo acesso a água 

limpa e saneamento para evitar o alastramento de doenças 

infecciosas. Veja apenas alguns exemplos de projetos que estão 

causando impacto duradouro:

Ÿ O Rotary Club de Bangalore Metro, na Índia, instalou uma 

estação de purificação de água no vilarejo de Ramanahalli. Por 

causa da mineração na região, a água subterrânea deste vilarejo 

rural foi completamente contaminada com fluoreto e outros 

elementos. A nova estação de purificação oferece água potável 

aos moradores da comunidade.

Ÿ Na comunidade rural de Bharat Pokhari, no Nepal, os moradores 

caminham diariamente 25 km para buscar água. Muitas vezes, 

meninas da aldeia passam horas carregando baldes de água 

para casa antes e após a escola. O Rotary Club de Pokhara em 

parceria com o Rotary Club de Williamson, EUA, instalou um 

reservatório de água próximo ao vilarejo, dando a mais de 500 

famílias acesso a água potável.

Ÿ O Rotary Club de Suna Migori, no Quênia, forneceu um sistema 

de aproveitamento de água pluvial a estudantes de quatro 

escolas e uma clínica. Em cada local, rotarianos fornecem novas 

latrinas e estações para lavagem das mãos. O projeto beneficiou 

mais de 1.500 estudantes e seus familiares e centenas de 

pacientes da clínica médica, e aumentou o comparecimento de 

meninas à escola.

Ÿ Na região rural de Gana, sete milhões de pessoas correm o risco 

de contrair alguma enfermidade por causa da água contamina-

da. Em colaboração com parceiros, rotarianos estão trabalhan-

do para ajudar a comunidade a solucionar os problemas 

relacionados a recursos hídricos e saneamento. 

 



MENSAGEM DO PRESIDENTE E DO DIRETOR DO RI
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 Com visão e coragem, há 40 anos o Rotary Club de 

Duarte, nos EUA, admitiu três mulheres, uma verdadeira 

afronta aos Estatutos do Rotary International da época. Por essa 

"ousadia", ele foi desativado pelo RI.

 Persistentes e sem se dar por vencidos, os associados 

continuaram a se reunir. Permanecendo resolutos em lutar pelo 

direito das mulheres de entrarem para o Rotary eles colocaram 

um X em cima da insígnia rotária que portavam e passaram a 

dizer que pertenciam ao Ex-Rotary Club de Duarte. Dez anos 

depois, com o clube integrado novamente à organização, seus 

associados ficaram orgulhosos em enviar Sylvia Whitlock, sua 

primeira presidente do sexo feminino, ao Seminário de 

Treinamento de Presidente Eleitos. Poucos anos depois, em 1989, 

nosso Conselho de Legislação votou em eliminar de uma vez por 

todas o status do Rotary como sendo uma organização integrada 

só por homens.

 Hoje, graças às nossas 240.000 rotarianas, estamos 

mais fortes e competentes. Somos homens e mulheres espalha-

dos em mais de 35.000 clubes ao redor do mundo dedicados a 

transformar vidas. Precisamos de homens e mulheres de todas 

as idades, culturas, profissões e níveis de experiência nos nossos 

clubes. Precisamos estar representados em todas as cidades e 

países. Quanto mais nossos clubes refletirem as comunidades 

em que estão inseridos, melhor as serviremos. Nossa diversida-

de nos revigora e fortalece.

 É difícil para a maioria de nós imaginar uma época em 

que havia rotarianos que eram contra ao ingresso de mulheres 

nos clubes. Eu acho que tal oposição veio simplesmente da 

resistência a mudanças. Os rotarianos daquele tempo adora-

vam o Rotary como ele era, e não conseguiam pensar em estar 

ligados a um novo Rotary.

 Continuamos adorando o Rotary. Adoramos as amiza-

des e contatos de negócios que fazemos em nossos clubes e a 

capacidade de servirmos à humanidade. Sabemos que a 

organização agrega valor às nossas vidas e ao mundo. Também 

sabemos que se quisermos crescer, teremos que aceitar o 

mundo como ele é – com toda as suas oportunidades, desafios, 

diferenças e necessidades.

 Nós devemos muito aos rotarianos de Duarte. A deter-

minação, perseverança e boa vontade deles nos elevou para que 

hoje sejamos um Rotary a Serviço da Humanidade.

John F. Germ
Presidente ����-��

Quanto mais nossos clubes re�etirem as comunidades em que estão inseridos, melhor as serviremos. 
Nossa diversidade nos revigora e fortalece

 Água limpa e potável para beber é um direito humano básico 

a que milhões de pessoas não têm acesso, não só no Brasil, mas em 

várias partes do mundo. Da mesma forma, os benefícios proporciona-

dos pelo saneamento básico não estão acessíveis a esses milhões de 

pessoas, em que pese os esforços despendidos por organismos 

internacionais, inclusive o nosso Rotary, preocupados com o desen-

volvimento sustentável. 

 A despeito dessas providências, milhares de crianças em 

todo o mundo também não possuem os benefícios de água potável 

para beber e morrem diariamente em decorrência de doenças 

causadas por água contaminada e falta de saneamento. Está sobeja-

mente comprovado que pessoas que têm acesso a água limpa são mais 

saudáveis e produtivas.

 A Organização das Nações Unidas há vários anos tem se 

preocupado com os novos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, 

os quais visam eliminar a pobreza e promover prosperidade e, ao 

mesmo tempo, proteger o meio ambiente e solucionar problemas 

relacionados às mudanças climáticas. Um desses objetivos nos 

incentiva a assegurar o acesso universal e equitativo à água potável e 

saneamento para todos, melhorando também a gestão destes 

recursos para proteger ecossistemas e aumentar o reabastecimento. 

 Os rotarianos estão trabalhando para ajudar a alcançar esses 

objetivos relacionados a recursos hídricos e saneamento por meio de 

projetos visando a instalação de novos poços, implementando 

sistemas de coleta de água pluvial e treinando comunidades sobre 

manutenção de novas infraestruturas.

 Em comemoração ao Mês dos Recursos Hídricos e 

Saneamento, agora em março, os rotarianos estão sendo incentivados 

a entrar em ação para melhorar a saúde das comunidades, fornecen-

do acesso a água limpa e saneamento para evitar o alastramento de 

doenças infecciosas, instalando reservatórios de água próximos aos 

vilarejos, dando às famílias acesso a água potável. Evitam assim que 

os moradores caminham diariamente quilômetros para buscar água. 

 Cabe, nesta oportunidade, um especial registro aos benefíci-

os do trabalho que está sendo implementado sob a coordenação do 

Companheiro e ex-diretor do RI Mário de Oliveira Antonino, do Distrito 

4500, visando a minorar os efeitos da inclemente seca que atinge 

vários estados da região Nordeste há vários anos seguidos, sendo a 

mais crítica dos últimos 50 anos. O semiárido dessa imensa região 

geográfica tem sido beneficiado pelas ações desenvolvidas com o 

apoio intensivo dos rotarianos. 

 Como o Rotary está envolvido intensivamente nas ações 

desenvolvidas em apoio ao semiárido do Nordeste, entendo oportuno 

levar o meu incentivo aos clubes e distritos do Nordeste, para que 

colaborem na medida do possível com as ações que beneficiem as 

populações do semiárido. 

José Ubiracy Silva
Diretor Rotary International

Agua limpa e potável para beber é um direito humano básico a que milhões de pessoas não têm acesso, não 
só no Brasil, mas em várias partes do mundo.



PALAVRA DO GOVERNADOR

 Amigos, segundo o Instituto Trata Brasil (O Instituto 

Trata Brasil é uma OSCIP - Organização da Sociedade Civil de 

Interesse Público, formado por empresas com interesse nos 

avanços do saneamento básico e na proteção dos recursos 

hídricos do país. Atua desde 2007 trabalhando para que o 

cidadão seja informado e reivindique a universalização do 

serviço mais básico, essencial para qualquer nação: o sanea-

mento básico. Nosso trabalho é de conscientizar a sociedade 

para termos um Brasil mais justo, com todos tendo acesso à 

água tratada, coleta e tratamento dos esgotos. Somos um 

país ainda muito desigual nessa infraestrutura, sobretudo 

nas regiões mais pobres.), 83,3% dos brasileiros têm água 

tratada. Porém, apenas 50,3% da população têm acesso à 

coleta de esgoto! 

 Mais de 100 milhões de brasileiros não têm acesso a 

esse serviço! Nas ocupações irregulares 91% dos esgotos 

gerados não são coletados. Somente 42,67% dos esgotos do 

país são tratados.

 Das 100 maiores cidades brasileiras apenas 10 delas 

tratam acima de 80% de seus esgotos (em mais de 5.000 

municípios brasileiros). Isso gera doenças recorrentes, 

péssima qualidade de vida. Entre as várias enfermidades que 

se desenvolvem pela falta de saneamento básico temos a 

Leptospirose e a Amebíase, além de diarréias, ensejando o 

surgimento de criadouros de mosquitos, moscas e lixo. 

 Visitamos há dias atrás a cidade de Córrego Fundo, 

onde se trata quase 100% do esgoto. Raridade! Em Poços de 

Caldas, onde se trata 30% do esgoto da cidade, estão termi-

nando a Estação de Tratamento de Esgoto-1, para alcançar o 

tratamento de 70% do esgoto produzido pela cidade. 

 O que nossos Rotary Clubs podem realizar para 

alavancar o saneamento básico em suas cidades? 

1. Informar-se, junto aos órgãos responsáveis, sobre como 

está sendo tratado o esgoto da cidade;

2. Repassar a informação aos cidadãos do município, através 

de palestras e de informativos;

3. Organizar os munícipes para pressionar os órgãos respon-

sáveis, visando a realização de obras para tratamento do 

esgoto da cidade;

4. Realizar o plantio de árvores que facilitam a preservação 

das nascentes e evitam o assoreamento dos rios;

5. Promover campanhas de conscientização cidadã pelo uso 

responsável da água, evitando desperdício;

6. Apoio às famílias de baixa renda para construção de 

banheiros e fossas sépticas; 

7. Convênios com ONGs ligadas à ecologia para promoção de 

cursos sobre  tratamento do esgoto, uso consciente da água, 

ecologia, cidadania, etc.

 No dia 22 de março, comemora-se o dia mundial da 

água. O Brasil é um dos países mais abençoados pela abun-

dância de água, bem natural que vem sendo considerado de 

vital importância para a sobrevivência das sociedades em 

inúmeros países no mundo. Porém, se não soubermos usar e 

valorizar a água, esta poderá se tornar escassa ou desapare-

cer...Depende do uso que fazemos dela. A Fundação Rotária 

apóia Projetos de preservação do meio ambiente, dos 

mananciais de água e de saneamento básico. Desde os 

Projetos de Subsídios Distritais até os projetos de Subsídios 

Globais, temos uma excelente parceria com a Fundação 

Rotária, para assegurarmos melhor qualidade de vida para 

nossas comunidades.

 Tudo o que os Rotary Clubs fizerem em favor da 

preservação da água e do saneamento básico, estarão reali-

zando em favor do futuro de suas comunidades!

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

Mais de 100 milhões de brasileiros não têm acesso a esse serviço! Nas ocupações irregulares 91% dos 
esgotos gerados não são coletados. Somente 42,67% dos esgotos do país são tratados.
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XLVI Conferência do Distrito 4560

Venha viverVenha viver
Poços de Caldas!Poços de Caldas!

Venha viver
Poços de Caldas!

Inscreva-se www.cedup.com/4560Inscreva-se www.cedup.com/4560Inscreva-se www.cedup.com/4560



PALAVRA DA COORDENADORA

Carmen Sílvia Toledo Da Pós Rodrigues
Coordenadora ASR ����-��

Parabéns queridas companheiras das Casas da Amizade, mulheres que semeiam a paz, o amor e a 
amizade para um mundo melhor!

A m i g a s  d a s 

A s s o c i a ç õ e s  d e 

S e n h o r a s  d e 

R o t a r i a n o s  q u e r o 

agradecer todo carinho 

e atenção que eu e 

Governador Distrital 

João Otávio, temos 

recebido em nossas visitas às suas cidades, seus Clubs 

de Rotary e suas Casas da Amizade. Tem sido uma 

experiência gratificante onde temos oportunidade de 

estreitar laços de amizade, conhecer sua região, sua 

cultura e, alguns de seus lindos trabalhos à comunida-

de. Não caberia aqui destacar um ou outro projeto que 

vocês realizaram durante este ano de gestão como 

Coordenadora Distrital, mas simplesmente parabenizo 

a todas as iniciativas, desde as mais simples como 

visitar uma creche ou hospital, até a organização de 

grandes eventos para arrecadar fundos em prol de uma 

grande causa como combate ao câncer, ou compra de 

equipamentos para hospitais, creches e escolas. O 

importante a valorizar neste momento, é a grande boa 

vontade e cooperação que existe entre vocês todas e 

suas relações com a comunidade de sua cidade. Que 

bom ver tantas mulheres empreendedoras, ativas e 

dotadas de grande sensibilidade, bom humor, carinho 

e preocupação com o próximo. 

CHÁ DA AMIZADE – Conferência Distrital – 18 A 21 DE 

MAIO-POÇOS DE CALDAS

 Certamente, em nossa conferencia Distrital, 

iremos oferecer mimos e reconhecimentos a todas 

ASRs, valorizar seu empenho e dedicação neste ano 

rotário que já está caminhando para seu final. Eu e 

minha equipe preparamos com muito carinho um 

lindo e festivo CHÁ DA AMIZADE que ocorrerá no sábado, 

dia 20 de maio, às 15h30min. Vamos apreciar um ótimo 

Grupo de Chorinho abrilhantando nossa reunião, em 

seguida teremos a apresentação de um singelo teatro 

cômico preparado com muito carinho pelo competente 

grupo teatral de Poços de Caldas, “RASGACÊRO”. Entre 

uma coisa e outra faremos as premiações gerais, 

segundo as metas alcançadas, e premiações especiais 

para as ASR que se destacaram na contribuição à “Casi-

nha Feliz”, em comemoração especial ao Centenário da 

Fundação Rotária.

 Eu e João Otávio agradecemos imensamente 

todas as contribuições doadas à Casinha Feliz, pois, este 

montante arrecadado irá para Fundação Rotária- 

Programa “END POLIO NOW”, que está caminhando 

para extinguir a Poliomielite no mundo. Nesta batalha 

final contra a paralisia infantil, estamos assim, todos 

nós alinhados com os propósitos de Rotary 

International, através do incentivo de John Germ, 

Presidente internacional de R.I. 2016-2017.

 Nosso baile, no maravilhoso recém, reformado, 

“PALACE CASINO”, será no sábado, às 22 h, com o tema 

“Dança de Salão”. Terá excelente Buffett e também será 

muito alegre e dançante, sob a batuta do Maestro 

Miguel conduzindo a “ORQUESTRA ROMÂNTICOS DE 

POÇOS”, composta por 18 músicos e dois cantores. Traje 

Esporte fino (Passeio). Vamos nos encontrar neste 

grande companheirismo distrital!

BAILE “DANÇA DE SALÃO” – COM A ORQUESTRA 

“ROMÂNTICOS DE POÇOS”

PALACE CASINO – SÁBADO 20 DE MAIO, 22 hs 

CONFERÊNCIA DISTRITAL D 4560 

Gratidão e  Muita Paz!

Carmen Rodrigues
www.rotary4560.org.brCarta Mensal | Rotary Distrito 4560��
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Dados obtidos com informações do Sistema de Gestão do Distrito disponível em www.bit.ly/sistema4560.
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Plano de Receitas e Despesas
Fundo Distrital ����-�� - Janeiro

O Rotary participará da Semana
Internacional de Serviços Humanitários

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

 O Rotary está se juntando a outras organizações 

humanitárias para inspirar voluntários em todo o mundo 

a participarem da Semana Internacional de Serviços 

Humanitários, de 25 a 31 de março de 2017. 

 Todo ano, rotarianos de todo o mundo dedicam 16 

milhões de horas a serviços voluntários em projetos 

internacionais e locais.

 Para informações e recursos referentes ao evento, 

visite o site . weekofservice.org

 Algumas organizações que participarão deste 

evento: Lions Clubs International, Rotary International, 

Optimist International, Junior Chamber International, 

Kiwanis International, Moose International, Soroptimist, 

Y’s Men International, Pilot International e Sertoma Inc.

NÚMERO VALOR

ASSOCIADOS PERCAPTA TOTAL
1230 R$ 176,00 R$ 216.480,00

R$ 196.480,00VALOR A SER DISTRIBUÍDO

RECEITA DESPESAS SALDO

117.888,00 6.500,00 111.388,00

5.894,40 0,00 5.894,40

9.824,00 5.678,35 4.145,65

13.753,60 13.000,00 753,60

7.859,20 1.816,80 6.042,40

27.507,20 16.338,13 11.169,07

13.753,60 2.000,00 11.753,60

20.000,00 11.656,66 8.343,34

216.480,00 56.989,94 159.490,06

DESP. GOV. ELEITO -7 %

DESP ROTARACT/INTERACT - 4%

ESCRITÓRIO CENTRAL - LAVRAS

TOTAIS

DESP DO GOVERNADOR - 14%

GOV ASSISTENTES - 7%

DISTRIBUIÇÃO E GASTOS

DESCRIÇÃO/%

CONFERÊNCIA - 60%

DESP. GOV. INDICADO -3 %

COLÉGIO GOVERNADORES - 5%
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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



COLUNAS

Caros Companheiros,

 O Governador João Otávio Veiga Rodrigues tinha o 

sonho de fazer a Conferência do Distrito 4560 nos moldes das 

Conferências de outros Distritos, começando na quinta-feira 

à noite e terminando no sábado à noite. As vantagens seriam 

que muito conteúdo rotário poderia ser ministrado com 

calma, e ainda com tempo para o lazer e por fim um domingo 

sem atividades para que as famílias pudessem aproveitar a 

cidade ou voltar tranquilamente para seus lares.

 M a s ,  i n f e l i z m e n t e ,  m u i t o s  d o s  n o s s o s 

Companheiros não conseguiram se desvencilhar de seus 

compromissos profissionais de sexta-feira (não podemos 

nos esquecer de que rotarianos são líderes em suas profis-

sões), e vem solicitando que a Conferência voltasse aos 

moldes já realizados, com o início na noite de sexta-feira e 

término domingo. 

 Ao ouvir o clamor dos rotarianos, o Governador 

juntou sua equipe de coordenadores da Conferência para 

condensar todo o conteúdo e atender à maioria. Agora tere-

mos os conteúdos ministrados simultaneamente em várias 

salas, o baile no sábado, e o encerramento no domingo após a 

plenária da manhã. O Hotel Palace também abaixou seu 

preço em cinco por cento. Os que fizeram sua inscrição até o 

dia 16 de março terão o valor pago a maior de volta, em sua 

conta corrente ou em doação em seu nome à Fundação 

Rotária. Basta entrar em contato comigo pelo E-mail virgilio-

lavras@hotmail.com para juntos chegarmos à melhor opção 

para cada um. E, mais uma boa notícia, o prazo para paga-

mento em duas vezes foi estendido até 30 de março.

 Em vista de toda esta mudança, conclamo vocês, 

Rotarianos do Distrito 4560 e convidados, a fazerem suas 

inscrições pelo site , que remodelado, www.cedup.com/4560

ficou mais fácil fazer sua inscrição. Aproveitem esta oportu-

nidade.

 Agradeço desde já a atenção e o comprometimento de 

cada líder, e peço que divulgue esta mensagem a todos aque-

les que você tem como contato de E-mail de seus clubes.

Virgilio Augusto Resende Bandeira

Instrutor Distrital 2016/17 Distrito 4560

Rotary International

Mudanças na Programação da
Conferência Compromisso no Servir
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Inscreva-se em www.cedup.com/4560



OS CLUBES EM AÇÃOOS CLUBES EM AÇÃO

Rotary Club Pouso Alegre Sul
Os membros do Rotary Club Pouso Alegre Sul participaram 

no último sábado, dia 11 de março, da campanha de 

arrecadação de alimentos em prol do Mosteiro Popular 

Nossa Senhora de Guadalupe e do Carmelo da Sagrada 

Família com apoio do Hipermercado Baronesa. A 

arrecadação superou 700kg de alimentos.

Rotary Club de Nepomuceno
O Rotary Club de Nepomuceno realizou o plantio de 

árvores nativas na reserva da Vila Esmeria.

Rotary Club de Ouro Fino
O Rotary Clube de Ouro Fino, homenageou com um

 Certificado de Honra ao Mérito de Profissional Destaque a  

empresaria Isabel Doris Munhoz Mendonça, proprietária da 

loja Felipe Acessórios.

Rotary Club de Itapecerica
Com apoio da Prefeitura e a Copasa, o Rotary Club de 

Itapecerica realizou o plantio de diversas árvores nativas da 

região.
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Rotaract Club Varginha Universitário
 O Rotaract Club Varginha realizou uma super aula de 

Dança beneficente com os professores Robson Luiz e 

Marina em prol do Lar São Vicente de Paula. Na aula 

foram ensinados dois ritmos: samba roque e forró. O 

que não faltou nessa nossa aula foi animação!

INTERACT � ROTARACT EM AÇÃO

Rotaract Club Elói Mendes
O Rotaract Elói Mendes realizou o Rotacine 

Solidário de Páscoa. Cinco filmes de sucesso no 

cinema foram exibidos ao público. Toda renda é 

revertida para o projeto de Páscoa do clube.

Interact Club de Oliveira
O clube foi até a comunidade Fradiques, aonde fez diversas 

brincadeiras entre as crianças, como: dinâmicas com balão, 

pintura, "mestre mandou", "elefantinho colorido", etc. Foram 

levados também sacolinhas surpresas, suco e pipoca. O clube 

agradece a presença da Raissa e André do Rotary club de 

Oliveira e a Dona Iraci, moradora da comunidade, pela 

recepção.
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FATOS E FOTOS DO DISTRITO

Governador João Otávio durante a cerimônia de oficalização
do Rotary Club Pimenta Mar de Minas

Governador João Otávio junto aos associados fundadores
do Rotary Club de Pimenta Mar de Minas

Rotary Day durante visita ao Rotary Club de Córrego Fundo.

Governadores presente no ��º REGOCENTRO de Uberlândia Coordenadoras presentes no ��º REGOCENTRO em Uberlância
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Rotary Day durante visita ao Rotary Club de Córrego Fundo.


