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ABRIL É O MÊS DA 

SAÚDE MATERNO- 

INFANTIL 

 

Prezados Lideres: 

 

Nas ultimas décadas, com 

o auxilio do governo e da 

sociedade, houve um 

progresso no atendimento 

da saúde da mulher e das 

crianças. No entanto, 

conclui-se que, apesar da 

evolução observada, o 

grande desafio ainda se 

encontra na redução da 

morbimortalidade mater-

na, neonatal e infantil. 

Através do Rotary 

podemos e devemos 

ajudar a melhorar os 

cuidados médicos, que são 

essênciais a vida das mães 

e das crianças. 

São divulgados pelas 

redes de comunicação que 

milhões de crianças 

morrem com menos de 

cinco anos por causa de 

desnutrição. O atendi-

mento médico e 

saneamento básico 

precário, são ainda as 

grandes causas. 

Precisamos reduzir a taxa 

de mortalidade infantil e 

facilitar o acesso ao 

atendimento e tratamento 

para as mães, apoiando os 

projetos da Fundação 

Rotária ou projetos locais 

de instituições que atuam 

na área da saúde – Saúde 

Materno Infantil. 

Acreditamos que a saúde- 

materno Infantil é uma 

oportunidade que temos 

para desenvolver no 

Rotary grandes projetos, 

devido a sua gravidade.  

Observa-se também que é 

a Saúde Materno Infantil a 

grande preocupação das 

autoridades do nosso pais 

que vem combatendo o 

mosquito Aedes aegypti, 

causador da dengue, 

chikungunya e transmissor 

do vírus da Zika, que vem 

causando Microcefalia em 

Crianças. 

Podemos também  atuar 

em conjunto com os 

órgãos Municipais, nas 

campanhas de limpeza dos 

loteamentos e fundo de 

quintal com os 

recolhimentos de detritos 

inservíveis, bem como 

orientar a sociedade da 

importância desta ação em 

conjunta visando reduzir 

e/ou eliminar proliferação 

do mosquito já citado 

acima.  

Acreditamos 

companheiras (os) que 

fazemos muito, mas juntos 

podemos muito mais. Seja 

forte faça a sua obra. 

Deixe o seu legado e 

“Seja um Presente para o 

Mundo”. 

 

Obrigado, 

 
PAULO ROBERTO RAMOS 

Governador 2015/2016 

Distrito 4560  
 
 

 

Agende-se 

 

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 

 

Dólar Rotário: 
Abril / 2016 
R$ 3,76 
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Notícias da Ação entre 

Amigos 

 

 

 

 Mensagem do Presidente de RI 

 

 

Já Vendeu o seu Bilhete 
da Ação Entre Amigos? 
O carro pode ser seu! 

 

 
Vamos 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. 

caminho e ele, de fato, 

encontrou a beata esfregando o 

sanitário. Ela disse oi e, 

presumindo que ele estivesse ali 

para fazer trabalho voluntário, 

começou a explicar como usar a 

escova de limpeza corretamente 

e não desperdiçar água. Ela lhe 

deu uma escovinha e o deixou 

ali, em seu terno caro, sozinho 

no banheiro. 

Mais tarde, o homem saiu, 

encontrou Madre Teresa 

novamente e disse: "Terminei. 

Posso falar com a senhora 

agora?". Ela respondeu que sim, 

claro. O visitante tirou um 

envelope do bolso e anunciou: 

"Madre Teresa, sou o diretor da 

companhia aérea e aqui estão as 

suas passagens. Quis entregá-

las pessoalmente". 

Aquele diretor de companhia 

aérea contou e recontou essa 

história pelo resto de seus dias. 

Ele disse que aqueles 20 

minutos em que passou 

limpando o banheiro encheram 

seu coração com uma alegria 

que nunca havia sentido. Ao 

ajudar a Madre Teresa, ele se 

tornou parte de seu trabalho. 

Naqueles 20 minutos, ele 

Muitos anos atrás, na Índia, tive 

o privilégio de conhecer a 

Madre Teresa de Calcutá. Ela 

foi uma mulher incrível, com 

uma personalidade extrema-

mente marcante. Quando 

caminhava pelas ruas, a 

multidão abria caminho à sua 

frente. No entanto, em suas 

conversas, ela praticamente não 

falava sobre os seus grandes 

feitos. Quando alguém lhe 

perguntava sobre a sua maior 

conquista, ela geralmente 

respondia: "Sou especialista em 

limpar banheiros". 

Apesar de engraçada, a resposta 

era absolutamente séria. Seu 

objetivo era cuidar do próximo. 

Então, se banheiros precisavam 

de limpeza, ela os limpava. 

Nenhum trabalho era pequeno 

demais para essa grande mulher. 

Ajudar as pessoas necessitadas 

era o seu dever, e nada no 

mundo era mais importante do 

que isso. 

Certo dia, um homem muito 

bem vestido foi a Calcutá à 

procura da Madre Teresa. As 

freiras que abriram a porta o 

informaram que ela estava no 

fundo da casa, limpando os 

banheiros. Elas indicaram o 

K. R. RAVINDRAN 

PRESIDENTE, 2015-16 DE RI 

 
 

saúde reprodutiva e tratamento médico. Para ajudar a 

atender a essas necessidades a Fundação Rotária 

oferece treinamento, imunização, kits para parteiras 

e clínicas ambulantes. As mães aprendem a evitar a 

transmissão do HIV a seus bebês, amamentar e 

combater doenças. O objetivo da Fundação Rotária é 

reduzir a taxa de mortalidade infantil de crianças 

com menos de cinco anos; reduzir a taxa de 

mortalidade materna; facilitar o acesso a 

atendimento e tratamento médico essencial para 

mães e filhos; apoiar estudos ligados à saúde 

materno-infantil. Para isso, ela capacita os rotarianos 

a atuarem na área de saúde materno-infantil. No 

Brasil, podemos identificar que as políticas públicas 

de saúde materno-infantil têm sido definidas 

seguindo desde os princípios meramente 

reprodutivos até aqueles mais amplos, voltados para 

garantir uma melhor condição de saúde e de vida. 

Nas últimas décadas, com o auxílio do governo e da 

sociedade, houve uma progressão no atendimento da 

saúde da mulher e da criança. No entanto, conclui-se 

que, apesar da evolução observada, o grande desafio 

ainda se encontra na redução da mortalidade 

materna, neonatal e infantil. Todavia, um problema 

de extrema gravidade na área da saúde materno-

infantil tem preocupado as autoridades do nosso 

país, tendo em vista que se intensificou a 

proliferação do mosquito Aedes aegypti, causador da 

dengue, da chikungunya e principal vetor de 

propagação do vírus da zika, causador da 

microcefalia. Desde novembro de 2015, quando o 

Ministério da Saúde declarou situação de 

emergência em saúde pública no país por conta 

do aumento repentino do número de bebês 

nascidos com uma má-formação congênita no 

cérebro, o termo microcefalia entrou no 

cotidiano de noticiários e conversas. Médicos e 

pesquisadores começam a falar em uma 

síndrome congênita da zika, que inclui outros 

dados relatados, como calcificações no tecido 

cerebral, hidrocefalia, problemas nos olhos, nos 

ouvidos e nas articulações e até membros com 

má-formação. Diante desse quadro, de extrema 

gravidade, reuni-me recentemente com o 

Colégio de Diretores e com todos os 

Governadores dos 38 Distritos, a fim de que 

possamos encontrar a melhor forma do Rotary 

participar dos esforços do Governo para debelar 

esse grave problema.  

Estamos trabalhando nesse sentido. 

 

Mensagem do Diretor de RI – José Ubiracy Silva 

cuidou dos enfermos assim 

como ela: com suas próprias 

mãos e com seu próprio suor. 

E é exatamente esta a 

oportunidade que o Rotary nos 

dá. Podemos não fazer o que a 

Madre Teresa fez – renunciar 

nossas próprias vidas, casas e 

famílias. Mas por 20 minutos, 

20 horas ou 20 dias do ano, 

podemos ser como ela. 

Podemos fazer o trabalho que 

outras pessoas não estão 

dispostas a fazer. Podemos 

fazê-lo com nossas mãos, 

nossos corações, nosso suor e 

nossa devoção, sabendo que 

esse trabalho é o mais 

importante do mundo. 
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Fundação Rotária protege mães e crianças 

carentes  

Pretendemos enfocar o tema “Saúde 

Materno-Infantil”, deste mês, mostrando um 

pouco do que tem feito a nossa quase 

centenária Fundação Rotária, especialmente 

em países subdesenvolvidos, ajudando a 

fornecer cuidados pré e pós-natal para mães 

em áreas carentes de assistência médica 

durante e após o parto. A Fundação Rotária 

tem ajudado a melhorar o acesso a cuidados 

médicos essenciais para as mães e filhos, 

visando reduzir o número de milhões de 

crianças com menos de cinco anos que mor-

rem anualmente por causa de desnutrição, 

falta de atendimento médico e saneamento 

precário, principalmente em países de 

extrema pobreza. Estimativas registram que 

mais de 80% das mortes maternas podem 

ser evitadas com acesso a cuidados com a 

saúde reprodutiva e tratamento médico. Para 

ajudar a atender a essas necessidades a 



 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 Mensagem da Coordenadora Marilene 

 

 

 

corremos o risco de estarmos 

caminhando de costas para a 

luz. Por esta razão é muito 

importante que o amor inspire 

nossas ações e atitudes.  

Estou vendo dia a dia os frutos 

do esforço de nossas Associa-

ções. Tenho recebido os rela-

torios do trabalho nas áreas de 

enfoque e apreciado o conteú-do 

através de tantas fotos que falam 

por si só. Que felicidade! Somos 

mesmo um presente para o 

mundo. 

Sou muito grata a todas vocês e 

devo-lhes o reconhecimento do 

quanto são valorosas! Isto tudo 

nos leva a crer que a vida é um 

cântico cuja melodia 

suavemente revela a nossa for-

ça como mulheres guerreiras e 

generosas.  

Que haja sempre sol dentro de 

cada uma de nós.  

            Com carinho  

                       Marilene  

 

trabalho destemido finalizando 

cada  detalhe só para receber  

você e saudá-la com alegria. 

Espero por você, minha querida 

companheira.  

Nossa missão como voluntárias 

do bem, se faz com entrega e 

dedicação. Coragem e entusia-

smo.  Então quero desejar, que  

tenhamos de tudo um pouco. 

Sensibilidade  para não ficarmos 

indiferentes diante da beleza da 

vida. Solidariedade para não 

ficarmos neutras diante do 

sofrimento da humanidade.  

Bondade para não desviarmos os 

olhos de quem nos pede ajuda. 

Alegria para distribuí-la colocan-

do um sorriso no rosto de 

alguém. Humildade para 

reconhecermos aquilo que  não 

somos.  Fé para nos guiar, nos 

sustentar e nos manter de pé. 

Felicidade para descobri-la 

dentro de nós e doá-la a quem 

precisar. Sonhos para poder, 

todos os dias, alimentar   a nossa 

alma. Sabedoria para entender-

mos que o bem existe. Amor 

para termos alguém para amar e 

sentirmos  amadas. Para desejar 

tocarmos  uma estrela, sorrirmos 

para a lua , mergulharmos na 

vida  que é tão bela! Sem o amor 

corremos o risco de estarmos 

caminhando de costas para a luz. 

Por esta razão é muito 

importante que o amor inspire 

nossas ações e atitudes.  

Estou vendo dia a dia os frutos 

do esforço de nossas 

Associações. Tenho recebido os 

relatórios do trabalho nas áreas 

de enfoque e apreciado o 

conteúdo através de tantas fotos 

que falam por si só. Que 

felicidade! Somos mesmo um 

presente para o mundo. 

Sou muito grata a todas vocês e 

devo-lhes o reconhecimento do 

quanto são valorosas! Isto tudo 

nos leva a crer que a vida é um 

cântico cuja melodia suavemente 

revela a nossa força como 

mulheres guerreiras e generosas.  

Que haja sempre sol dentro de 

cada uma de nós.  

            Com carinho  

                       Marilene  

 

 “ Nossas digitais nunca se 

apagam da vida daqueles que 

tocamos . Por isso, faça uma 

história linda de amor por onde 

passar . De forma que deixe o 

perfume de Deus na vida de 

quem encontrar pelo 

caminho.” 

 

Queridas companheiras da 

ASR ,  Queridas esposas de 

rotarianos, 

Foi assim que tudo começou... 

Uma mesa posta, um sonho a 

ser realizado, um desejo de 

acertar e acima de tudo a 

grande aventura de conhecer 

pessoalmente as minhas 

companheiras de caminhada 

dentro de nossas Casas da 

Amizade.  

Foi assim traçando metas, 

trabalhando ao lado de uma 

equipe eficaz e persistente, 

procurando o envolvimento de 

todas, alimentando o desejo de 

contribuir com uma causa 

consistente como a ACCOM, 

buscando doações para a 

Fundação Rotária através da 

Casinha Feliz, que chegamos 

até aqui, prestes a realização 

da “ Conferência do Presente.”  

Dedicamos este mês ao 

trabalho destemido finalizando 

cada  detalhe só para receber  

você e saudá-la com alegria. 

Espero por você, minha 

querida companheira.  

Nossa missão como 

voluntárias do bem,  se faz 

com entrega e dedicação. 

Coragem e entusiasmo.  Então 

quero desejar, que  tenhamos 

de tudo um pouco. 

Sensibilidade  para não 

ficarmos indiferentes diante da 

beleza da vida. Solidariedade 

para não ficarmos neutras 

diante do sofrimento da 

humanidade.  Bondade para 

não desviarmos os olhos de 

quem nos pede ajuda.  Alegria 

para distribuí-la colocando um 

sorriso no rosto de alguém. 

Humildade para 

reconhecermos aquilo que  não 

somos.  Fé para nos guiar, nos 

sustentar e nos manter de pé. 

Felicidade para descobri-la 

dentro de nós e doá-la a quem 

precisar. Sonhos para poder, 

todos os dias, alimentar   a 

nossa alma. Sabedoria para 

entendermos que o bem existe. 

Amor para termos alguém para 

amar e sentirmos  amadas. 

Para desejar tocarmos  uma 

estrela, sorrirmos para a lua , 

mergulharmos na vida  que é 

tão bela! Sem o amor corremos 

o risco de estarmos 

caminhando de costas para a 

Marilene Rodrigues Ferreira – 

Coordenadora 2015/16 

SECRETARIA INFORMA – 
 
RELATÓRIOS RECEBIDOS ATÉ 5/04/16. 
 
Nº      A.S.R.             
1       BOA ESPERANCA 
2       BOM SUCESSO             
3       BRAZÓPOLIS 
4       CANDEIAS 
5       CARMO DO CAJURU 
6       CARMO DA MATA 
7       CLAUDIO                      
8       CRUZÍLIA                        
9       DIVINÓPOLIS LESTE   
10     DIVINÓPOLIS OESTE 
11     IGUATAMA   
12     ITAJUBÁ                         
13     ITAPECERICA      
14     ITAUNA          
15     MONTE SIÃO                
16     OLIVEIRA  
17     OURO FINO  
18     PIMENTA 

19     SÃO LOURENÇO          
20     SÃO TIAGO 
21     TRÊS CORAÇÕES  
 

Informações da Secretária Vani Beze 
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ASR é Notícia 

 
ASR de Bom Sucesso sempre em 

Ação. Desta vez entregaram Chu-

veiros elétricos para entidades da 

Comunidade na campanha de 

economia de água. 

 
Este projeto da Coordenado-

ra Marilene Rodrigues Ferreira, 

espalhou por todo Brasil. As 

Casas da Amizade do Distrito 

4560 fazem parte desta história 

de solidariedade com nossa 

colaboração para a construção da 

Casa da Mulher da ACCCOM..A 

Regocentro deu a Coordenadora 

Marilene a oportunidade de 

divulgar sua meta. A camiseta 

rosa espalhou-se ... Estamos 

falando a mesma língua e 

espalhando o bem. A Nossa Voz 

é a Ação! 

  
 

Cantinho  da Conferência 
 

 
 

Já estamos de malas prontas. E 

você?  

Importante colocar na bagagem, 

seu uniforme, o brinde caso 

deseje participar do sorteio, 

alegria e muita disposição.  

O Baile do Governador será 

abrilhantado pela Banda CM5. 

O tema do Baile não podia ser 

mais sugestivo: “Nos encantos 

de Paris”. Seu traje?  Passeio 

completo. E por favor, não se 

esqueça... Está convocada para a 

Reunião do Encontro Distrital, 

sábado, às 10h00.  

O Chá da Amizade acontecerá 

às 16h00, no mesmo dia e este 

convite se estende a todas as 

senhoras presentes.  

* Valor do ingresso do chá a 

ser adquirido durante sua 

inscrição na Secretaria será 

de R$40,00 (Quarenta 

Reais). 

* Prepare-se, se você enviou 

receitas para o nosso livro de 

receitas da Coordenadoria 

Distrital, vai poder adquiri-lo 

lá para presentear seus 

amigos e familiares, pois as 

receitas enviadas são super 

apetitosas. E Você que não 

lembrou de enviar prepare a 

sua receita para o próximo 

ano, o nosso livro vai ficar 

ainda melhor. 

* As premiações serão 

entregues solenemente 

durante o Chá. Fique ligada 

na página 41 do nosso Guia 

Distrital.  

* O Prazo da entrega dos 

relatórios das Áreas de 

Enforque foi até o dia cinco 

de abril. 
 

A Coordenadora Marilene e o 

Colégio de Coordenadoras, 

elaboraram um lindíssimo e 

delicioso chá na Regocentro 

realizada em Caxambu. O Salão 

ficou lotado e todos saborearam 

com alegria e descontração do 

evento. 

 

 

 

Coordenadoria em Notícias 

https://www.facebook.com/marilene.rodriguesferreira.10
https://www.facebook.com/casadaamizade.itapecerica
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� O Rotaract Club de Formiga 

realizou: Foram realizadas duas 

ações: uma palestra em uma das 

escolas da cidade e uma ação no 

centro da cidade de Formiga; 

ambas abordando o tema 

Crimes de Ódio e Diversidade, 

para além de divulgar a Semana 

Mundial de Rotaract e o 

programa. 

� O Rotaract Club de Piumhi 

realizou: Pra comemorar a 

SMR16 o Rotaract Club de 

Piumhi promoveu o Dia R no 

dia 22/03 distribuindo mudas de 

árvores, balões, doces e 

panfletos. A comunidade 

aprovou! 

 

� O Rotaract Club de Itaúna 

realizou: Na SMR, o Rotaract 

Itauna desenvolveu diversas 

atividades como projetos 

comunitários, reunião conjunta 

com o rotary padrinho, divul-

gação do programa e utilização 

de camisa e distintivo. 

 

� O Rotaract Club de Cláudio 

realizou: No dia 19/03 o clube 

se reuniu na Praça Levy Victoi 

de Freitas onde abordou os 

pedestres e discutiu sobre o 

tema crimes de ódio. 

 

� O Rotaract Club de 

Itapecerica realizou: Para 

comemorar a  SMR, realiza-mos 

uma campanha de alimentos, 

onde foram arrecadados 325 kg 

doados para a creche e o 

educandario. 

 

� O Rotaract Club de Carmo da 

Mata realizou: 

Em comemoração à semana 

Mundial de Rotaract, foi feito 

um sarau de poesias no Colégio 

Estadual local. Com o objetivo 

de trazer para os estudantes 

E teve Semana Mundial de 

Rotaract Club no distrito que 

bomba! 

Para comemorar a Semana 

Mundial de Rotaract Clubs, e os 

48 ano do programa Rotaract,  

nos dias 13 a 19 do mês de 

março, os clubes embasados no 

Projeto Distrital voltado para o 

desenvolvimento do quadro 

associativo e no projeto 

multidistrital da Rotaract Brasil, 

comemoram em grande estilo. 

Teve realizações de palestras 

sobre Rotaract e Crimes de 

Ódio, reunião conjunta com 

todos os programas da família 

rotária, panfletagem, compa-

nheirismo e muuuuitas outras 

atividades. 

 

� O Rotaract Club de Arcos 

realizou: "Se as pessoas podem 

aprender a odiar, podem ser 

ensinadas a amar!", com esse 

foco, o Rotaract Club de Arcos 

buscou ajuda com a população 

para combater os crimes de ódio 

com frases motivacionais 

escritas pela própria comuni-

dade, além de distribuir abraços 

grátis, alegrando a todos. 

 

� O Rotaract Club de Pains 

realizou: O programa Rotaract 

com o seu impacto nos mostra 

que é possível passar 

conhecimentos e adquiri-lo 

também, entre as gerações e nos 

mostra que é possível transferir 

esse mesmo conhecimento para 

quem não conhece a família 

rotária. O clube realizou uma 

reunião conjunta entre Rotary, 

Rotaract e Rotary Kids e uma 

palestra com o tema crimes de 

ódio e  Rotaract Club, para os 

alunos do 3° ano do ensino 

médio da Escola Estadual da 

cidade. 

 

� O Rotaract Club de Formiga 

realizou: 

Foram realizadas duas ações: 

uma palestra em uma das 

escolas da cidade e uma ação no 

centro da cidade de Formiga; 

ambas abordando o tema 

Crimes de Ódio e Diversidade, 

para além de divulgar a Semana 

Mundial de Rotaract e o 

programa. 

 

� O Rotaract Club de Piumhi 

realizou: 

Pra comemorar a SMR16 o 

Rotaract Club de Piumhi 

promoveu o Dia R no dia 22/03 

distribuindo mudas de árvores, 

balões, doces e panfletos. A 

comunidade aprovou! 

 

conhecimento literário de 

diversos tipos criamos um 

ambiente agradável e rico em 

conhecimento. 

 

� Rotaract Club de 

Divinópolis realizou: 

O Rotaract Club de 

Divinópolis seus associados e 

dois companheiros Rotariano 

participaram da corrida da 

nascente do bela Vista!  

Promovendo a imagem do 

Club! 

 

 

� O Rotaract Club de Lavras 

realizou: 

Na semana mundial do 

Rotaract, o clube de Lavras 

panfletou em  busca de novos 

associados na universidade 

federal local, a UFLA 

(Universidade federal de 

Lavras). 

 

 

 

 

 

 

 

-Preparar para a Conferência 

do Distrito verificando se 

tudo está correto. 

 

- Informar ao novo Conselho 

Diretor da Assembleia 

Distrital e solicitar que todos 

participem. 

 

- Convocar o Presidente 

Eleito para participar das 

 

Conferência do Presente 
 

Caxambu 

 

13 a 15 de maio 
 

Aguardamos você! 

 

reuniões do Conselho 

Diretor e Assembleias. 

 

- Se preparar para participar 

da Conferência do Presente. 

 

- Para a ADIRC 2016 
Site da Conferência: 

http://goo.gl/BMZOJY 

Programação da Conferência: 

http://goo.gl/OGvqDr 

Página de Inscrição: 

http://goo.gl/OufCcN 

 

- Informar ao seu sucessor 

sobre aspectos importantes 

do cargo. 

 

- Preparar as credenciais para 

os delegados votantes da 

Conferência do Presente em 

maio de 2016 e também da 

Convenção Internacional do 

RI. 

 

Agenda dos Presidentes de Clubes em Abril 

 

 

  

 

 

 
Os preparativos para a gestão 

2016/2017 do Interact e 

Rotaract estão a todo vapor. Em 

Abril de 2016, mais precisamen-

te nos dias 21, 22 e 23 de Abril,  

ocorrerá a 8ª ADIRC – 

Assembleia Distrital de Interact 

e Rotaract Clubs. Esse encontro, 

que será sediado na cidade de 

Guaxupé/MG, tem como 

objetivo reunir todos os 

associados do Distrito 4560 para 

realizar treinamentos de todos 

os cargos do clube. Esse encon-

tro que está para acontecer é o 

mais importante da Gestão, pois 

transmite os conhecimentos 

necessários para se realizar um 

excelente próximo ano Rotário, 

sendo assim de extrema impor-

tância a participação de todos os 

membros de Interact e Rotaract 

do nosso 4560.A ADIRC 2016 

tem como organizadores os 

associados do Rotaract Club de 

Guaxupé, apoiados pelo Rotary 

Club local. Será um evento 

grandioso onde os Representan-

tes Distritais Eleitos irão coor-

denar os treinamentos para levar 

o Interact e o Rotaract para o 

melhor caminho.  

Site da Conferência: 

http://goo.gl/BMZOJY 

Programação da Conferência: 

http://goo.gl/OGvqDr 

Página de Inscrição: 

http://goo.gl/OufCcN 

 

http://goo.gl/BMZOJY
http://goo.gl/OGvqDr
http://goo.gl/OufCcN
http://goo.gl/BMZOJY
http://goo.gl/OGvqDr
http://goo.gl/OufCcN


 
 

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!     OLIVEIRA 
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OLIVEIRA 
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CLUBES EM DESTAQUE 

   Alberto Bittencourt 
Jovem na belíssima reunião. 

Parabéns companheiro Bonani e 

demais companheiros de Itanhandu. 

 

 

 
 

O Rotary Club de Ouro Fino 

recebeu homenagem pela Câmara 

Municipal da Cidade. Parabéns 

companheiros. 

 
 

O Rotary de Divinópolis Leste faz a 

entrega de três Títulos de 

companheiros Paul Harris, entre os 

agraciados os companheiros: 

Sebastião Alves Silva, Ieda Maria 

Teixeira e Paulo Roberto Ramos 

Júnior, Filho de nosso governador 

Paulo Ramos. 

 

 

 

  

  
 

O Rotary Club de Brazópolis 

realizou a recuperação de 

uma  nascente no dia 09/03 

no sitio de Dª Dada em 

parceria com a ONG dos 

DISPERSORES com alguns 

alunos da Escola Estadual 

Presidente Wenceslau com o 

plantio de Árvores e 

realizando uma das metas do 

governador Paulo 

 

 
 

O Rotary Club de Itanhandu 

oficializa do Interact local em 

reunião onde os jovens 

companheiros foram 

recepcionados com muita 

alegria por todos os 

rotarianos, o Presidente do 

Club, Gov. Fernando Bonani 

se iluminou com a presença  

 

 
 O Rotary Club de Bom Sucesso fez doação de uma 

máquina de Secar roupas industrial para Asilo assistido 

pela Vila Vicentina com a aquisição deste maquinário será 

mais fácil e higiênico a lavagem das roupas dos idosos da 

instituição. Parabéns companheiros  

 
Rotarys de Três Corações e de Cambuquira, realizaram 

uma reunião Interclubes. Parabéns é isto aí. 

 

 
 



Governadores Assistentes em Ação 

 

 
 

. 
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O governador assistente Wemerson na 

reunião extraordinária para posse dos 

associados do RC Lagoa da Prata -

Princesa do Oeste. 

 
 

O Governador Assistente Lázaro esteve 

retornando fazendo suas visitas ao RC 

Pouso Alegre- Sul e Pouso Alegre- Das 

Geraes. 

 

 
Em 22 de fevereiro o Governador 

Assistente Lázaro, discursou quando da 

entrega de Prêmios Referente ao Mérito 

Estudantil, promovido pelo Rotary Club 

de Ouro Fino. 

 

O Governador Assistente 

Wemerson Simão esteve no Pets 

em Varginha, na Regocentro em 

Caxambu, fez sua terceira visita 

ao RC de Bambuí, participou da 

entrega de dois títulos Paul 

Harris no RC de Pimenta e 

participou da reunião conjunta 

do Rotary de Pains, Rotaract e 

Rotary Kids. 

 

 

 

 

 

 
 

O Governador Assistente Jean 

Sallum esteve na oficialização do 

Interact Club de Itanhandu 

 
O Governador Assistente Sallum 

também esteve visitanto o RC de 

Cruzília e ficou sabendo da doação 

do clube de Água Potável para 

Mariana durante o desastre da 

barragem. 

 
 
O Governador Assistente 

Wemerson Simão foi 

agraciado com o Título de 

Sócio Honorário do Rotary 

Club Lagoa da Prata-Princesa 

do Oeste. Ao nobre Gover-

nador Assistente Wemerson 

parabenizamos pelo título que 

foi merecido pelo brilhante 

trabalho que vem desem-

penhando na criação do RC 

Lagoa da Prata - Princesa do 

Oeste 

 

 



 
 
 
 
 
 
  

Nº Rotary Club de 
Nº 

Reuniões 

Sócios Informados por: Admissão % 

RI 
30/06/2015 

Club 
31/03/2016 

Março/ 
2016 Frequência 

1 Alfenas(8192)  20 20 -  

2 Alfenas- Norte (8193)   23 23 -  

3 Arcos  (8194)  11 13 -  

4 Bambuí (8195) 05 19 25 - 72,00 

5 Boa Esperança (8196)  24 27 -  

6 Bom Sucesso (25292) 04 17 16 - 90,62 

7 Brazópolis (8198) 04 19 14 - 75,00 

8 Camacho (84366) 05 13 10 - 90,00 

9 Cambuí (30655) 04 12 12 - 87,50 

10 Cambuquira (8199)  08 08 -  

11 Campo Belo (8201) 03 20 20 - 70,00 

12 Candeias (8202) 03 19 22 - 80,30 

13 Carmo da Mata (51050) 04 15 13 - 80,76 

14 Carmo do Cajuru (8204) 04 23 30 04 90,00 

15 Carmo do Rio Claro (8205) 04 11 18 - 95,00 

16 Caxambu (8206) 04 16 08 - 71,87 

17 Cláudio (8207) 03 25 25 - 68,00 

18 Córrego Fundo (82468) 04 21 21 - 71,43 

18 Cristais (22913)  15 17 -  

20 Cruzília (8208) 03 15 15 - 86,00 

21 Divinópolis (8209)  19 21 -  

22 Divinópolis Leste (8210) 05 47 44 - 81,00 

23 Divinópolis Oeste (8211) 04 35 39 - 87,82 

24 Elói Mendes (8212) 04 41 39 - 83,50 

25 Formiga (8213)  19 19 -  

26 Guaxupé (8214)  22 18 -  

27 Guaxupé- Cafezais 05 - 20 - 74,00 

28 Iguatama (8215) 04 22 21 01 77,50 

29 Ilicínea (84198)  12 12 -  

30 Itajubá (8216) 05 18 19 - 100,00 

31 Itajubá 19 de Março (25350) 04 13 14 - 83,52 

32 Itajubá-Oeste  (8219) 05 22 21 - 100,00 

33 Itanhandú (24157) 04 12 16 - 86,00 

34 Itapecerica (8219) 04 40 39 01 82,02 

35 Itaúna  (8220) 04 33 34 - 70,50 

36 Itaúna-Cidade Educativa (22535) 04 25 22 - 70,70 

37 Itaúna-Cidade Universitária (22536  21 20 -  

38  Lagoa da Prata- Princesa do Oeste 05 - 21 - 68,60 

39 Lavras  (8223)  22 20 -  

40 Lavras-Dos Ipês (86677) 04 20 18 - 75,45 

41 Lavras-Sul (8224) 04 25 25 - 82,16 

42 Machado (8225) 04 19 18 01 92,20 

43 Mateus Leme – Centro (82941)  14 13 -  

44 Monsenhor Paulo (8227)  14 14 -  

45 Monte Sião (27238) 04 17 18 - 63,40 

46 Nepomuceno (86214) 05 21 10 - 70,00 

47 Oliveira (8228) 03 19 19 - 81,00 

48 Ouro Fino (64674) 04 23 21 01 50,00 

49 Pains (8229) 04 14 15 01 95,00 

50 Perdões (58389)  30 30 -  

51 Pimenta (51506) 05 12 12 - 83,35 

52 Piumhi (8230)  04 24 25 - 90,00 

53 Poços de Caldas  (8232)  05 28 25 - 61,00 

54 Poços de Caldas Sul (8233)   17 17 -  

55 Pouso Alegre-Das Gerais (60746) 05 14 16 - 83,00 

56 Pouso Alegre-Sul  (51719)  30 30 -  

57 São Gonçalo do Pará (30790) 03 06 05 - 100,00 

58 São Gonçalo do Sapucaí (8236)  17 23 -  

59 São Lourenço (8237) 03 08 09 - 75,00 

60 São Tiago (8238)  17 17 -  

61 Três Corações (8240) 04 29 29 - 84,75 

62 Três Pontas (8241) 04 23 24 - 80,50 

63 Varginha (8242) 04 21 21 - 85,71 

 Total de companheiros no Mês  1231 1278   

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

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

Classificação Rotary Club  Classificação Rotary Club  

1º lugar 
Itajubá, Itajubá Oeste, São Gonçalo do Pará- 

100% 1º lugar Divinópolis Oeste 87,82  

2º lugar Pains – 95% 2º lugar Três Corações 84,75%  

3º lugar Machado – 92,20% 3º lugar Elói Mendes – 83,50  

4º lugar Bom Sucesso – 90,62% 4º lugar Itapecerica – 82,02  

5º lugar Piumhi – 90% 5º lugar Divinópolis Leste – 81%  

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


RELACIONAMENTOS EM ROTARY        Alberto Bittencourt 
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beijo, um abraço não resolva.  

Já os homens, são mais voltados para as tarefas, 

investem menos nos relacionamentos.  

Precisamos, portanto, aumentar a presença das 

mulheres em nosso quadro social.  

Companheiros, não deixem de investir no 

relacionamento, porque o terreno onde vai frutificar a 

semente do novo sócio, a semente da informação 

rotária e a semente da prestação de serviço é o 

relacionamento. Esse terreno é a própria família rotária, 

forte e unida como um FEIXE DE VARAS.  

Nada vai funcionar se não houver um bom 

relacionamento. Se o companheiro se afasta, fica 

apático, distante, sem motivação, é porque não tem um 

relacionamento adequado dentro do clube. 

Paul Harris, disse, em 1935, no livro “Esta Era 

Rotária”: 

 

“A amizade é maravilhosa; ilumina o caminho da vida, 

espalha alegria e tem valor inestimável. A amizade 

prospera na atmosfera do Rotary, onde formalidades e 

artificialismos são deixados de lado; onde homens, 

independente de sua origem e posição social 

encontram-se no mesmo plano. Perder a oportunidade 

de cultivar relações de amizade é mais tolo do que 

jogar diamantes no oceano. Você está se sentindo 

sobrecarregado com as tarefas do dia a dia? A visita a 

um amigo ao entardecer irá renová-lo. Visitar ou 

receber a visita de um amigo é o melhor remédio de 

que se tem notícia. Eu peço de todo coração que 

experimentem.” 

 

Sábias palavras de Paul Harris.  

 

Visitar um companheiro que está ausente, por motivo 

de saúde é revigorante para ambos. Mas, não se 

esqueça de levar sempre uma lembrancinha, não apenas 

para marcar a visita, mas, principalmente, como prova 

de apreço e afeto. É de bom tom. 

 
 
 

 

Creio que, em Rotary, tudo depende de uma simples 

palavra que é, ao mesmo tempo, um gesto, uma atitude, 

uma disposição: relacionamento.  

Estou convencido de que a chave do sucesso é, 

sobretudo a riqueza dos relacionamentos. O grande 

vilão, ao contrário, é a pobreza dos relacionamentos. 

Relacionamento é a pedra fundamental que mantém o 

clube ativo, eficaz, trabalhando em prol da 

comunidade. Se não houver relacionamento entre os 

companheiros, entre a família rotária, você pode 

despejar toneladas de informação rotária, você pode 

fazer preleções, ditar regras, evocar normas, que tudo 

vai cair num terreno árido, infértil, inútil. 

Relacionamento é cuidar das pessoas. É estar junto, 

como uma família. É ter um comportamento amoroso, 

sem distinção. A alegria, o entusiasmo, o otimismo, são 

reflexos do bom relacionamento.  

O relacionamento cria circunstâncias favoráveis em 

que uns se apoiam nos outros – é o que mantém acesa a 

chama do Rotary. A chave do sucesso é promover o 

relacionamento dentro do grupo, dentro da família. 

Quer ter sucesso? Aproxime as pessoas. Promova 

encontros, fortaleça os relacionamentos.  

O relacionamento é o nutriente que dá fertilidade ao 

terreno da Família Rotária, para que, a semente da 

informação rotária frutifique, para que o novo sócio 

possa crescer e se transformar num rotariano de escol. 

O relacionamento é o principal requisito dentro do 

clube. 

Um relacionamento afetivo é sempre baseado na mútua 

confiança. A mútua confiança é a cola que une os 

relacionamentos, disse James Hunter, o autor de O 

Monge e o Executivo. Porém, você só vai adquirir 

confiança se frequentar. Por isso a presença é 

importante porque é ela que faz com que uns confiem 

nos outros.  

Investir nos relacionamentos, companheiros, é um 

trabalho constante, contínuo, para fazer com que o seu 

clube seja sempre e cada vez mais a extensão de sua 

família. 

Relacionamento é você acolher o companheiro mais 

idoso com carinho, com amor, com afago, porque é 

esse companheiro quem mais precisa do trato afetivo, 

da cortesia, da palavra amiga.  

A gente reclama às vezes que a pessoa idosa é mais 

intransigente. Que ela quer que o Rotary de hoje seja o 

mesmo Rotary de há 40 anos. Mas temos que entender 

que geralmente o idoso tem os seus medos ampliados, 

seus medos de perdas são maiores, por isso também ele 

é mais conservador. Daí ele se sentir bem com uma 

palavra de carinho, um afago, uma consideração maior. 

Então, companheiros, é importante, é você ter um 

relacionamento afável com todos os companheiros, 

principalmente os mais idosos.  

Dizem que as mulheres são mais eficientes do que os 

homens, porque elas investem nos relacionamentos. 

Realmente, não há nada que uma palavra carinhosa, um 

beijo, um abraço não resolva. 

 

Já os homens, são mais voltados para as tarefas, 

investem menos nos relacionamentos. 

Precisamos, portanto, aumentar a presença das 

mulheres em nosso quadro social. 



 

Carta Mensal do Distrito 4560 Página 10 

 

 

   
DISPENSA DE CUMPRIR O 

REQUISITO DA FREQUÊNCIA 
 

Erroneamente, temos dito e escrito: dispensados da 

frequência, quando o correto é dizer: dispensados de 

satisfazer com o requisito da frequência. 

Dispensados da frequência vale dizer que não 

precisamos comparecer mais ao nosso clube: estamos 

dispensados. 

Embora sem o compromisso estatutário da frequência, 

devemos frequentar o nosso clube com maior 

assiduidade possível, pois a prerrogativa que nos é 

facultada não nos isenta de nossas obrigações para 

com o Rotary e para com o nosso clube. 

Nossa ausência não é computada no índice de 

frequência do clube, mas isso não significa que 

podemos nos ausentar por tempo indeterminado. A 

dispensa da obrigatoriedade de frequência é uma 

deferência para aqueles companheiros cuja soma da 

sua idade, mais o seu tempo em Rotary seja igual ou 

maior que 85 anos. 

Portanto é uma regalia, mas, não motivo para nos 

afastarmos dos deveres que nos cabe perante a nossa 

instituição. 

Enquanto permanecermos em Rotary, temos de dar a 

nossa parcela de colaboração. O clube, e o próprio 

Rotary, carecem da experiência destes companheiros, 

e os novos sócios podem beneficiar-se desta tarimba 

rotaria e deste exemplo de perseverança e de 

dedicação. 

Ademais, esta benemerência estatutária não prevê a 

dispensa do pagamento das obrigações financeiras: 

pagar pontualmente a cota per capita ao RI e ao Fundo 

Distrital, a revista Brasil Rotário, e bem assim a parte 

que couber nos rateios de despesas ou gastos 

aprovados pelo Conselho e referendados pela 

assembleia do clube. 

Ainda que, quando – por deferência especial do 

Conselho Diretor – houver dispensa do pagamento das 

mensalidades, cabe a cada sócio pagar as próprias 

refeições, de sua esposa, parentes e convidados, nas 

reuniões festivas – ou mesmo ordinárias – quando 

participar do almoço ou jantar. 

Veterano, pelo menos em Rotary, não significa 

velhice, decrepitude, ou incapacidade para servir ao 

clube e à comunidade. Enquanto portarmos a rodinha 

denteada, como seniores que somos, temos de 

demonstrar que a flama do Ideal de Servir não se 

extinguiu em nosso coração. 

 Sebastião dos Anjos Queiróz 

ABRIL O MÊS DA SAÚDE MATERNO INFANTIL 
 

1 – Dados que preocupam o mundo, conforme a OMS: - Todo ano, 7 milhões 

de crianças menores de 5 anos morrem em decorrência de má nutrição, 

assistência médica precária e instalações sanitárias inadequadas. - De acordo 

OMS outra estimativa, mais de 80% das mortes maternas podem ser evitadas 

com acesso a cuidados com a saúde reprodutiva e tratamento médico.  

2 – As ações realizadas em busca de solução do problema: - A OMS conta com 

inúmeras parcerias para a minimização de tais situações, onde o Rotary se 

destaca, senão vejamos: 

 a) – O Rotary ajuda a melhorar o acesso a cuidados médicos essenciais para as 

mães e filhos, visando reduzir o número de crianças com menos de cinco anos 

que morrem anualmente por causa de ma nutrição, falta de atendimento médico 

e saneamento precário. 

 b) - Para ajudar a atender a estas necessidades, nós fornecemos treinamento, 

imunização, kits para parteiras e clínicas ambulantes. As mães aprendem a 

evitar a transmissão do HIV a seus bebês, amamentar e combater doenças. Esta 

participação se faz presente com recursos da nossa Fundação Rotária, mas 

também com companheiros da área da saúde como Voluntários que se 

deslocam aos países mais necessitados para ajuda direta. Isso no mundo todo. E 

nós, como cuidamos do assunto? No momento atual, no Brasil: o modelo é 

esse: - O texto constitucional, aprovado em 1988, institui o Sistema Único de 

Saúde (SUS) de acordo com as diretrizes: 

 DESCENTRALIZAÇÃO, com direção única em cada esfera do governo; 

ATENDIMENTO INTEGRAL, com prioridades para as atividades preventivas, 

sem prejuízos dos serviços assistenciais;  

PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE. Com a regularização do SUS acelera-

se no país o processo de municipalização dos serviços de saúde. É nesse 

cenário que as ações a serem desenvolvidas se fazem necessárias. Mas, nossas 

ações são muito reduzidas porque somos, ou tímidos demais ou muito 

temerosos. Nossa timidez pode-se explicar pelo pouco conhecimento que temos 

do problema como um todo e contarmos com poucos companheiros da área da 

saúde em nossos quadros. Temerosos porque a maioria de nós, rotarianos, 

temos verdadeira aversão a tudo aquilo que envolve o Poder Público como 

mentor ou regulador das atividades nas quais podemos ser parceiros. No mês de 

Abril precisamos voltar nossos olhos e enfrentar, tanto nossa timidez como 

nossos temores e buscar uma forma de colocar nosso saber e nossa força em 

favor dos que sofrem.  

A sociedade e não os políticos, vão agradecer.   

 

Gov.Fulvio Stagi 

Distrito 4310 

LEMBRETE DA GOVERNADORIA 

PER CAPTA DE ROTARY INTERNATIONAL 

  

Prezados, Presidentes, 

 O prazo para pagamento da per capta de janeiro de 2016 é até o dia 30 de 

Abril de 2016. 

 Procedimento para emissão do boleto bancário:  

- Acessar o website: http://www.rotary.org.br/index.php?secao=bto2 

- Selecionar o número do distrito; 

- Selecionar o nome do clube; 

- Selecionar na barra de pagamento "Pagamento de Cota Per Capita";  

- Clicar em continuar; 

- Preencher o número de sócios do clube; 

- Preencher o valor já convertido em Reais; 

- Preencher as informações do Sacado; 

- Clicar em Gerar boleto; 

- Imprimir o boleto (pela barra de ferramentas no topo da tela). 

O pagamento do boleto poderá ser feito em qualquer agência bancária ou 

através de internet banking.  

Os clubes que já liquidaram os nossos agradecimentos. 

 

http://www.rotary.org.br/index.php?secao=bto2


 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ONDE  ANDA O GOVERNADOR PAULO ROBERTO RAMOS 

 
 

 

 
 
Governador Paulo Roberto Ramos 

faz entrega da Carta Constitutiva do 

Rotary Club de Lagoa da Prata-

Princesa do Oeste, ao seu presidente 

Angelo e esposa durante solenidade 

festiva. Mais um Clube constituído. 

Parabéns. Na oportunidade outros 

companheiros foram homenageados 
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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. 

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, refrige-

rante, 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. 

6º - Agilize sua inscrição e o pagamento dos 

eventos de seus convidados e esposa para que 
não haja transtorno na entrada dos mesmos. Só 

poderão entrar aqueles que estiverem com o 

convite em mãos para apresentar na portaria. 
7º - A Secretaria funcionará até as 20:00 horas 

no dia 13/05 e até as 18:00horas no dia 14/05. 

8º - O Chá da Coordenadoria será realizado 

no dia 14/05 as 16:00horas e as companheiras 

que quiserem adquirir o convite, o valor é de 

R$40,00(Quarenta Reais) e será vendido na 

secretaria da Coordenadoria Distrital. 

Governador Paulo Roberto com os 

diretores José Antiório e Ubiracy, os 

Governadores Angelo Antônio, Carlos 

Alberto, Antônio Elcio e Virgílio 

Augusto no Chá das Coordenadoras 

na Regocentro realizado dia 19 de 

março. Presentes na foto a 

Coordenadora Marilene, a Vice 

Coordenadora Eveline e a 

Coordenadora Eleita, Carmen. 

 
 
Governador visita o Rotary Club de 

Itapecerica e sua esposa Marilene 

entregou um título de Paul Harris com 

uma Safira para a Coordenadora 

Magali Beralda pelos brilhantes 

serviços prestados para o distrito. 

 



 

 
  

 

NOTÍCIAS DA REGOCENTRO 
 

Ocorreu no mês de Março, sob a direção do Distrito 
4560 a Regocentro na cidade de Caxambu. Os 
companheiros, Carlos Alberto Araujo Peçanha, Angelo 
Antônio de Freitas e Virgílio Augusto Resende Bandeira 
foram os companheiros que tomaram frente do encontro 
que foi o maior sucesso. O Secretário Peçanha não 
mediu esforços para que tudo saísse a contento. 
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                 XLV CONFERÊNCIA DISTRITAL - CONFERÊNCIA DO PRESENTE 

 
                                                                DISTRITO 4560 

 
                                            GOVERNADOR PAULO ROBERTO RAMOS 

 
                                                        ANO ROTÁRIO 2015/2016 

 
                     HOTEL GLÓRIA - CAXAMBU - MG - 13, 14 e 15 de maio de 2016 

   
                      PROGRAMAÇÃO 

DATA DIA INÍCIO TÉRMINO EVENTO 

12.05.2015 Quinta feira 15 h 16h30 Recepção ao Representante Pessoal do Pres. De R.I. 

    17 h 18 h Visita ao Prefeito Municipal de Caxambu 

    20 h 21 h Jantar com o Representante De RI e Colégio de Governadores 

    21 h 24 h CANTINHO MINEIRO DE BOAS VINDAS 

          

13.05.2016 Sexta feira 08 h 20 h Inscrições e apresentação de credenciais 

    09 h 10 h Hasteamento das Bandeiras nos jardins do Hotel Glória 

    10 h 11 h Plantio de árvores no Parque das Águas 

    11 h  12h30 Reunião do Colégio de Governadores com o Representante De RI 

    11h 12h30 

Reunião do Colégio de Coordenadoras com a esposa do Representante 

De RI 

    12h30 13h30 Almoço  

          

    14h 17h30 1ª SESSÃO PLENÁRIA 

    14h20 14h30 Mensagem de boas vindas pelo Pres. Do R.C. de Caxambu 

    14h30 15h20 1ª Palestra - Mudanças Climáticas e Aquecimento Global 

        Geraldo Bispo dos Santos Neto - Rotary Club de Oliveira 

    15h20  16h 2ª Palestra - Resultado do plantio de árvores no Distrito 

        Governador Aristides Beraldo Garcia - 2012/2013 

    16h 16h20 Apresentação dos clubes com maior DQA 

    16h40 17H30 Entrega de premiação, 1º sorteio da Ação entre amigos e avisos gerais 

          

        
SESSÃO SOLENE DE ABERTURA DA XLV CONFERÊNCIA 

DISTRITAL 

    19h30 19h40 Composição da mesa dos trabalhos 

    19h40 20h Entrada dos Governadores e Coordenadoras do Distrito 

        Entrada do casal Governador Paulo e Marilene 

        Entrada do casal Alceu e Tânia - Representante De RI 

    20h 20h10 Entrada das bandeiras das cidades do Distrito 4560 

        Entrada da Bandeira do Distrito 

        Entrada da Bandeira da Coordenadoria 

        Entrada da Bandeira de Caxambu 

        Entrada da Bandeira de Santa Catarina 

        Entrada da Bandeira de Minas Gerais 

        Entrada da Bandeira do Brasil 

    20h10 20h20 Instalação da XLV Conferência do Presente 

    20h20 20h30 Hino Nacional 

    20h30 20h40 Boas vindas pelo Prefeito de Caxambu 

    20h40 21h Saudação ao Patrono da Conferência Gov. João Carlos Barbosa 

    21h 21h10 Mensagem do Patrono da Conferência 

    21h10 21h20 2º Sorteio da Ação entre amigos 

    21h20 21h40 Avisos gerais 

    21h40 22h10 Saudação ao Representante Pessoal do Presidente de RI 
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    22h10 22h40 Pronunciamento do Representante Pessoal do Presidente de RI 

    22h40 23h Mensagem e encerramento pelo Governador Paulo Roberto Ramos 

    23h   COQUETEL DE BOAS VINDAS 

          

14.05.2016 Sábado 07h   Alvorada festiva 

    08h 20h Inscrições e apresentação de credenciais 

          

        2ª SESSÃO PLENÁRIA 

    09h 09h10 Composição da mesa dos trabalhos 

    09h 09h10 Abertura da sessão 

    09h10 10h 3ª Palestra - Resultado do projeto "Smile Ukraine" 

        Saulo Borges - Rotary Club de Arcos 

    9h30 10h30 

4ª Palestra - para os jovens  - Rotaract e Interact -  OS 7 ERROS 

DO FILHO PRÓDIGO – Sala Especial 

        Padre Chrystian Shankar -  

    10h 11h30 

XXXVII ENCONTRO DISTRITAL DAS SENHORAS DE 

ROTARIANOS 

    10h 11h Promoção da Convenção International de 2016  em Korea - Seul 

    10h20 11h15 Entrega de troféus, premiações, 3º sorteio Ação entre amigos e avisos 

    10h40  12h30 Apresentação dos Intercambistas 

          

        3ª SESSÃO PLENÁRIA 

    13h50 13h55 Composição da mesa dos trabalhos 

    14h 15h 5ª Palestra - Família - O SALMO DA FAMÍLIA 

        Padre Chrystian Shankar 

    15h 16h 6ª Palestra para os jovens do Rotaract e Interact 

        Antônio Luiz Costa – Sala Especial 

    15h 15h20 Apresentação do Governador Indicado João Bosco Ribeiro Béze 

    15h20 15h30 Homologação, por aclamação pela plenária do Governador 

    15h30 15h50 Palavras do Governador Indicado  

    15h50 16h Promoção e divulgação da Conferência Distrital pelo Gov. 2016/2017 

    16h 17h30 

CHÁ DA AMIZADE  OFERECIDO PELA COORDENADORIA 

DISTRITAL 

          

    16h 16h40 7ª Palestra - A mente que governa com sabedoria 

        Maurício Amorim 

    16h40 17h Entrega de troféus, premiações, 4º sorteio Ação entre amigos 

    17h 17h30 Palavras do Representante Pessoal do Pres. De R.I. 

    17h30   Avisos gerais 

    22H 02 H BAILE DO GOVERNADOR - "NOS ENCANTOS DE PARIS" 

          

        4ª SESSÃO PLENÁRIA 

15.05.2016 Domingo 08h 10h Inscrições e apresentação de credenciais 

    09h 09h10 Composição da mesa dos trabalhos 

    09h10 09h40 Apresentação das Moções, pospostas, emendas, etc 

    09h40 09h50 Palavras do Coordenador da Conferência do Presente 

        Governador Indicado 2017/2018 João Bosco Ribeiro Béze 

    09h50 10h10 Homenagem do Governador aos Governadores Assistentes 

    10h10 10h20 

Homenagem do Casal Governador ao Casal Representante Do 

Presidente De RI 

    10h20 11h Mensagem final do Representante Pessoal do Presidente De RI 
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    11h00 11h20 Entrega de premiações e troféus 

        5º e último sorteio da Ação entre amigos 

    11h20 11h50 Mensagem final do Governador Paulo Roberto Ramos 

    11h50 12h00 Encerramento da CONFERÊNCIA DO PRESENTE 

 
PROGRAMA DO XXXVII ENCONTRO DISTRITAL DAS ASR DO DISTRITO 4560 

 

Sexta-feira – 13.05.2016 

- 09 h às 18 h – Venda dos ingressos do Chá da Amizade e entrega de brindes do sorteio. 

    Local: Hotel Glória - Secretária 

 

Sábado – 14.05.2016 

10h00 – Início do XXXVII Encontro das ASR do Distrito 4560 

- Local: Hotel Glória - Anfiteatro Caxambu 

10h10 – Composição da mesa diretora dos trabalhos. 

10h20 – Abertura do XXXVII Encontro Distrital das ASR pela Coordenadora Marilene Rodrigues 

Ferreira. 

10h25 – Leitura da ata da “Conferência da Luz”, pela Coordenadora 2007/2008. Elizene Bonfin de 

Araújo, Secretária Distrital 2014/2015. 

10h35 – Saudação protocolar à Sra. Tânia Maria B. Eberhardt, esposa do representante pessoal do 

Presidente de Rotary International, do Distrito 4650, pela Coordenadora 1993/1994, Sra. Darcy de Castro 

Mendes. 

10h50 – Pronunciamento da esposa do representante pessoal do Presidente de Rotary International, Sra. 

Tânia Maria B. Eberhardt. 

11h00 – Apresentação da biografia da Coordenadora Eleita 2016/2017, Carmen Sílvia Toledo da Pós 

Rodrigues. 

11h10 – Pronunciamento da Coordenadora Eleita 2016/2017, Sra. Carmen Sílvia Toledo da Pós 

Rodrigues. 

11h20 – Homenagem da Coordenadora Marilene Rodrigues Ferreira às Coordenadoras Assistentes e 

equipe distrital. 

11h40 – Palavra do observador de Rotary, Governador 2011/2012, Fabiano Antônio de Souza. 

11h50 – Encerramento pela Coordenadora Distrital, Sra. Marilene Rodrigues Ferreira. 

 

16h00 – Chá da Amizade e entrega de premiações 

   Local: Hotel Glória – Restaurante Monumental 

REPRESENTANTE DO PRESIDENTE DE ROTARY INTERNACIONAL 

 

O Governador Distrital 1996/97, Carlos Alberto Araujo Peçanha do Rotary de Divinópolis Leste, é o 

representante do Presidente 2015/16 de Rotary Internacional – K. R. Ravi Ravindran – na Conferência 

do Distrito 4430 de São Paulo,  a XXV CONFERÊNCIA DISTRITAL acontecerá de  19 a 22 de maio 

de 2016  no HOTEL VACANCE da cidade de Águas de Lindóia. 

 Peçanha será a autoridade rotária mais importante nesta Conferência em Águas de Lindóia  e será 

recebido pelo Governador: PASCHOAL FLAVIO LEARDINI e esposa Vera. Desejamos Sucesso ao 

casal Carlos Alberto Araujo Peçanha e Maria Isabel. 
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