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O Rotary está comprometido com a saúde de mães e �lhos

 Todas as pessoas deveriam ter direito à 

saúde e à assistência médica, contudo, a discrimi-

nação de gênero impede o exercício pleno deste 

direito. As mulheres são mais suscetíveis a doen-

ças e menos prováveis de conseguir assistência 

médica, por razões diversas como falta de recursos 

financeiros ou por convenções sociais que as 

obrigam a permanecer dentro de casa.*

 Com projetos focados na saúde materno-

infantil, os rotarianos estão comprometidos a 

alcançar a terceira meta dos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável do Milênio: assegu-

rar uma vida saudável e promover o bem-estar 

para todos, em todas as idades.

 Anualmente, pelo menos sete milhões de 

crianças menores de cinco anos morrem por 

causas derivadas de doenças, desnutrição, sistema 

de saúde ineficaz e saneamento precário. Para 

reduzir este número, os rotarianos conduzem 

campanhas de vacinação e fornecem antibióticos 

para bebês, aumentam o acesso a serviços médicos 

essenciais e dão suporte a profissionais da área de 

ginecologia e obstetrícia. Quase 80% dos óbitos 

maternos podem ser prevenidos por meio da saúde 

reprodutiva e com o cuidado dispensado por pro-

fissionais treinados. Os projetos rotários propici-

am educação, imunizações, kits de parto, clínicas 

móveis e apoio geral.

 Em abril, Mês da Saúde Materno-Infantil no 

calendário rotário, celebramos o nosso compro-

misso com o bem-estar de mães e filhos no mundo 

inteiro. Veja alguns exemplos de projetos:

Ÿ O Rotary Club de Metro East Taytay, nas 

Filipinas, formou parceria com profissionais da 

área médica para fornecer assistência gratuita 

a mais de 100 mulheres de baixa renda.

Ÿ Na Nigéria, o Rotary Club de Port Harcourt GRA 

forneceu tratamento gratuito a mães e filhos 

provenientes de mais de 120 famílias. Eles 

foram diagnosticados e tratados, e nos casos 

mais graves, enviados a hospitais para fazerem 

mais exames e passarem por tratamentos 

específicos.

Ÿ Todo ano, o Rotaract Club de Kampala realiza o 

projeto comunitário Salve uma Mãe, Salve um 

Filho. Este ano, o projeto fornecerá orientação a 

gestantes, exame do câncer cervical, serviços 

para espaçamento entre as gestações, testes e 

aconselhamento referentes a HIV/aids.

Ÿ Com 91% das mulheres dando à luz em casa, o 

Haiti tem a taxa mais alta de mortalidade 

materno-infantil do Ocidente. Os rotarianos 

viabilizaram um jipe totalmente equipado para 

prestar cuidados médicos em qualquer lugar do 

país, com capacidade para 12 voluntários.
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 Globalmente, nos países desenvolvidos e nos países em 

desenvolvimento, a mortalidade infantil está em declínio e a expectati-

va de vida em ascensão. Em 1960, 182 de cada 1.000 crianças nascidas 

morriam antes de completar 5 anos. Hoje, esse número caiu para 43. A 

expectativa de vida de uma criança nascida em 1960 era de apenas 52 

anos, em média. A de uma criança nascida hoje é de 71 anos.

 Ainda agora, como naquela época, os fatores mais prováveis 

determinantes do destino de uma criança são definidos no nascimento: 

onde ela nasce, a condição educacional e econômica da família, a 

disponibilidade de cuidados médicos. No entanto, um dos mais 

importantes avanços na saúde pública atingiu todos os países e agora 

deve alcançar todas as crianças: a imunização.

 O uso de vacinas, em muitas partes do mundo, praticamente 

eliminou doenças que antes eram predominantes, como a difteria, o 

tétano e a rubéola. Graças às vacinas, 20 milhões de vidas foram salvas 

do sarampo desde 2000, a varíola foi erradicada, e a poliomielite será a 

próxima.

 Trinta anos atrás, havia uma estimativa de 350.000 casos de 

poliomielite por ano em todo o mundo. Quando esta edição da revista 

The Rotarian foi impressa, apenas 37 casos de poliomielite haviam sido 

registrados em 2016: o menor número da história. Todos os outros casos, 

e a paralisia e morte trazidas com eles, foram evitados graças ao uso 

difundido de uma vacina segura, confiável e barata.

 A Organização Mundial da Saúde estima que a imunização 

evite cerca de 2 a 3 milhões de mortes todos os anos, além da carga 

enorme provocada pela perda econômica e pelas deficiências. No 

entanto, as coisas poderiam ser ainda melhores: 1,5 milhão de mortes 

adicionais poderiam ser evitadas melhorando-se a área de alcance da 

vacinação em todo o mundo.

 De 24 a 30 de abril, o Rotary se juntará à OMS, ao UNICEF e aos 

Centros dos EUA para Controle e Prevenção de Doenças a fim de celebrar 

a Semana Mundial de Vacinação, cujo tema deste ano é "As vacinas 

funcionam," e aumentar a visibilidade sobre o incrível impacto que as 

vacinas têm na saúde global. O aumento no uso de vacinas tem 

repercussões mais amplas para a saúde pública: controlar a hepatite 

viral, reduzir a necessidade de antibióticos e do desenvolvimento de 

micróbios resistentes a antibióticos e atingir mais crianças e adoles-

centes com intervenções essenciais de saúde. Em todas as partes do 

mundo, para garantir que todas as crianças tenham a melhor chance 

de um futuro saudável, a imunização de rotina é tão crucial quanto 

antes.

 Em um mundo incerto, as vacinas oferecem algo notável: uma 

maneira de proteger nossas crianças ao longo de suas vidas. Ao 

trabalhar em conjunto para proteger todas as crianças contra a 

poliomielite e outras doenças evitáveis, o Rotary está verdadeiramente 

A Serviço da Humanidade, agora e nas próximas gerações.

 A partir da luta contra a paralisia infantil, certamente uma 

das iniciativas mais arrojadas e significativas em benefício da 

humanidade, a Fundação Rotária do Rotary International tem capacita-

do os rotarianos para que possam, também, promover iniciativas que 

visem a melhoria da saúde, da educação e do combate à pobreza das 

crianças. Ela tem ajudado a patrocinar essas atividades humanitárias, 

que vão desde projetos comunitários a iniciativas globais, beneficiando 

a saúde materno-infantil em todo o mundo. 

 Da luta contra a paralisia infantil aos Centros Rotary pela Paz a 

nossa Fundação tem uma bela história para contar. E tudo isso está 

contido no livro intitulado “Fazendo o Bem no mundo: A História dos 100 

anos da Fundação Rotária” que está repleto de histórias fascinantes 

sobre a jornada da entidade e as pessoas que abriram e trilharam o 

caminho do servir através dela. O livro será lançado em Atlanta, entre 10 

e 14 de junho próximo, durante a Convenção anual do Rotary.

Vale destacar que dentre as seis áreas de enfoque de atuação da 

Fundação Rotária está a saúde materno-infantil. Milhares de projetos 

estão sendo realizados pelos clubes rotários em todo o mundo para 

melhorar a saúde materno-infantil.

 A nossa Fundação capacita os rotarianos a atuarem nessa área 

para reduzir a taxa de mortalidade infantil de crianças de 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, dentre outras atividades. 

 Na área de enfoque saúde materno-infantil enquadram-se o 

pré-natal; trabalho de parto; fornecimento de equipamentos de pré-

natal e atividades informativas para clínicas e hospitais; iniciativas de 

capacitação para profissionais e líderes da saúde, como médicos, 

enfermeiros, trabalhadores comunitários e parteiras; iniciativas de 

capacitação para ajudantes de parto; orientação e acesso a controle da 

natalidade, planejamento familiar, iniciativas de prevenção ou redução 

de doenças, como HIV/aids e papiloma-vírus humano (HPV); orientação 

e treinamento sobre saúde sexual, principalmente entre meninas 

adolescentes. 

 Chama-se a atenção para a criação ou apoio a programas que 

forneçam vacinas e antibióticos, pois sarampo, malária, pneumonia, 

aids e diarreia ainda são as principais causas de morte entre menores 

de 5 anos. Nesse sentido, é importante a ajuda para evitar a transmissão 

do HIV de mães para filhos, promovendo o uso de medicamentos 

antirretrovirais e a elaboração de projetos relacionados a saneamento, 

água e higiene para melhorar a saúde das crianças. Sabe-se que todo 

ano milhões de crianças menores de cinco anos morrem em decorrên-

cia de má nutrição, assistência médica precária e instalações sanitárias 

inadequadas. Por meio desse apoio e assistência materno-infantil, a 

Fundação Rotária tem ajudado muito as mães e filhos carentes de todo o 

mundo.

John F. Germ
Presidente ����-��

O uso de vacinas, em muitas partes do mundo, praticamente eliminou doenças que antes eram predominantes, como a 
difteria, o tétano e a rubéola. Graças às vacinas, 20 milhões de vidas foram salvas do sarampo desde 2000, a varíola foi 

erradicada, e a poliomielite será a próxima.

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

 Quando as reportagens de TV mostram as filas de 

cidadãos em busca de atendimento médico, nos postos de 

saúde, nas policlínicas, no SUS, o que é que vemos? Quem lá 

encontramos? Na maioria das vezes identificamos deze-

nas de senhoras com seus filhos ao colo, aflitas, em busca 

de um lenitivo para seus filhos. Há, ainda, outras senhoras 

com indisposições diversas. A minoria são os homens, 

impossibilitados de trabalhar por moléstias evitáveis. 

 Em várias matérias publicadas (p.ex.: “A prevalên-

cia de mulheres e pessoas com idade acima de 40 anos 

nessa Unidade de Saúde da Família foi de 72,2 e 54,5%, 

respectivamente. O motivo mais comum de atendimento 

na Unidade foi a hipertensão arterial sistêmica, com pre-

valência de 15,2%. Em relação aos sintomas mais freqüen-

tes, a lombalgia fi cou em primeiro lugar, com 13,8%, e a 

cefaléia em segundo, com 6,9%. A doença mais prevalente 

foi a hipertensão arterial sistêmica com 37%. Apenas 1,6% 

dos usuários procuraram a Unidade para pedir encami-

nhamentos a serviços especializados”)  encontramos 

sintomas que revelam falta de orientação familiar na 

alimentação e nos hábitos cotidianos, que, de ordinário são 

manipulados pela mídia consumista, que impõe os mais 

diversos desarranjos físicos ao povo. Há famílias que vivem 

em péssima qualidade de vida, não adquirem água, mas 

gastam com refrigerantes e alcoólicos, como fontes do 

prazer de vida!!! Prova disso são as filas nos supermerca-

dos, onde se vêem as enormes quantidades de refrigeran-

tes e de alcoólicos a serem registradas pelos Caixas. 

 O Rotary Club deve estar atento a isso, aproximan-

do-se dos bairros mais carentes, e dos jovens em geral, para 

trazê-los a uma reflexão sobre alimentação balanceada, 

necessidades básicas da raça humana para uma vida 

responsável e de qualidade. Pode-se criar Núcleos Rotary de 

Desenvolvimento Comunitário, preciosas pontes para o 

contato organizado com nossos concidadãos. Um projeto 

de Saúde Preventiva, através da parceria do Rotary com 

Nutricionistas e Médicos, Fisioterapeutas e enfermeiras, 

orientando a clientela local sobre Qualidade de Vida, neces-

sidades reais e necessidades criadas pela mídia, alimenta-

ção racional, cuidados pessoais de higiene e sexuais e suas 

implicações na saúde, auto-respeito, respeito ao próximo, 

ética e comunicação, cultura da poupança, ecologia, reci-

clagem, etc.

 Esta cultura não alcança as classes menos favoreci-

das, educacional e economicamente, que, geralmente, 

ficam sujeitas à manipulação da mídia, que as “educa” ou 

as condicionam ao consumo, como sinônimo de felicidade, 

alienando-as dos valores reais. 

 Precisamos exercitar uma nova cultura de compar-

tilhamento de valores com as classes marginalizadas. O 

Rotary tem muito a colaborar com o povo brasileiro. Isso 

depende de mim, de você, de todos nós, Rotarianos! 

 Na programação de nossa Conferência “Compro-

misso no SERVIR”, teremos cerca de 20 palestras que enfo-

cam temática rotária, mas, também, temas não rotários, 

mas que podem ensejar uma alavancagem nas atividades 

dos Rotary Clubs. 

 Venham à Poços de Caldas, aproveitem nosso 

Palace Hotel, usufruam da riqueza dos temas que serão 

oferecidos. Tudo foi elaborado, pensado, sonhado, para 

VOCÊ! Grande Paz em seus corações!

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

Quando as reportagens de TV mostram as �las de cidadãos em busca de atendimento médico, nos postos de saúde, 
nas policlínicas, no SUS, o que é que vemos? Quem lá encontramos? Na maioria das vezes identi�camos dezenas de 

senhoras com seus �lhos ao colo, a�itas, em busca de um lenitivo para seus �lhos.
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PALAVRA DA COORDENADORA

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

Desejo a todas as mulheres que sejam mães cuidadosas e, sempre busquem informações para cuidar bem 
das crianças. Principalmente valorizando os cuidados mais naturais possíveis, e que também são os mais 

simples, e�cazes e, menos dispendiosos.

Neste mês a área de 

enfoque é a saúde 

materno infantil. A 

s a ú d e  m a t e r n o -

infantil é uma das 

áreas de atenção do 

Rotary Internacional 

e, também das Casas 

da Amizade. Observamos o quanto é importante 

cuidar bem da saúde das crianças para que tenham 

um bom desenvolvimento motor e intelectual. Mas, 

em várias regiões do mundo e do Brasil constatamos 

as dificuldades que muitas mulheres enfrentam para 

criar seus filhos em condições adequadas de nutrição, 

educação e saúde. A desigualdade econômico-social 

limita o acesso a cuidados médicos tanto para a 

gestante quanto para as crianças, sem falar na falta 

de cultura e informação da população menos favore-

cida. Por isso é importante buscar verificar as deman-

das da comunidade relativas às mulheres ou adoles-

centes gestantes ou de mães com recém-nascidos. O 

levantamento dessas necessidades vão conduzir a um 

melhor atendimento por meio de projetos comunitá-

rios.   Além dos enxovais às gestantes, o leite para 

nutrir a criança, seria apropriado fornecer orienta-

ções às mães através de encontros, palestras e, ativi-

dades em grupos. O conhecimento sobre como cuidar 

dos filhos e de si mesma é importante e sustentável.

 Aproveito aqui para compartilhar algumas de 

minhas experiências como mãe de quatro filhos. Em 

geral, todas as mães de primeira viagem ficam muito 

ansiosas sobre como cuidar de seu primeiro bebe. 

Mas, a natureza em sua infinita sabedoria já colocou o 

alimento certo para os bebes, pelo menos nos seis 

primeiros meses, o leite materno. Às vezes por falta de 

orientação, ansiedade, muitas mães pensam que não 

têm leite suficiente para amamentar sua prole, e, logo 

lançam mão das mamadeiras. É normal que hajam 

algumas dificuldades nos primeiros dias para o 

recém-nascido pegar o bico do seio, mas, insistindo e, 

com calma tudo se resolve naturalmente. Mesmo as 

mães que tenham uma mama de tamanho menor, 

conseguem amamentar normalmente, e, logo seu 

bebe vai se fortalecendo e crescendo saudável. Este é o 

momento de maior dedicação ao bebê, no qual vai se 

criando um vínculo de segurança e acolhimento para 

a criança. Eu decidi ter todos os partos normais e, 

amamentei todos os meus quatro filhos no peito por 

pelo menos um ano. E, quanto mais se amamenta, 

mais desce o leite. O bebe obtém a imunidade neces-

sária, ganha peso, não precisa dar água, nem chá, o 

leite materno é completo e suficiente. Vejam que 

sabedoria da natureza!

 A s s i m 

c o n v i d o  a 

t o d a s  a s 

mulheres que 

se esforcem 

em amamen-

tar seus bebes 

nos primeiros 

meses de vida, 

para que eles 

se desenvol-

v a m  c o m  a 

melhor saúde 

física e psico-

lógica que se 

pode dar a um 

filho.

 Desejo a todas as mulheres que sejam mães 

cuidadosas e, sempre busquem informações para 

cuidar bem das crianças. Principalmente valorizando 

os cuidados mais naturais possíveis, e que também 

são os mais simples, eficazes e, menos dispendiosos.

Ao aproximarmos de maio, parabenizo a todas nós 

mães naturais ou mães do coração, que se preocupam 

em cuidar dos seus filhos e, de outros filhos acolhidos 

pela sua alma amorosa e cheia de compaixão pelo 

próximo.

Muita Paz!

Carmen Rodrigues
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Aristides Beraldo Garcia
Gov. 2012-13 - Distrito 4560
Rotary Club de Arcos/MG

Tema: Foco no Meio Ambiente
19/05 - 14h20 - Salão Azul - Hotel Palace

João Otávio Veiga Rodrigues
Gov. 2016-17 - Distrito 4560
Rotary Club de Poços de Caldas MG - Distrito 4560

Grupos de Companheirismo em Rotary
19/05 - 15h00 - Salão Azul - Hotel Palace

Sera�m Carvalho Neto
Gov. 2010-11 - Distrito 4440
Rotary Club de Cuiabá Bandeirantes/MT

Integração Rotária do Continente
Sulamericano
19/05 - 16h40 - Salão Azul - Hotel Palace

Plínio Oliveira
Santa Cruz do Sul/RS

Servir Como Caminho do Crescimento
19/05 - 21h25 - Salão Nobre - Palace Cassino

Nino Sérgio de Resende
Pres. da Comissão de Subsídios Distritais
Rotary Club de Guaxupé/MG - Distrito 4560

Projetos de Subsídios Distritais
20/05 - 09h - Salão Azul - Hotel Palace

Virgílio A. Resende Bandeira
Pres. Subcomissão ABTRF
Rotary Club de Lavras Sul/MG - Distrito 4560

Captação de Recursos para a
Fundação Rotária
20/05 - 10h - Salão Azul - Hotel Palace

Roberto Luiz Barroso Filho
Governador 2009/10
Rotary Club de Santos/SP - Distrito 4420

Bolsas Pró Paz - Como Fazer
20/05 - 11h - Salão Azul - Hotel Palace

José Carlos de Azevedo
Pres. Subcomissão de Intercambio Rotário da Amizade
Rotary Club de Monte Sião

Intercâmbio Rotário da Amizade
Viagem Programada
20/05 - 09h - Salão Norte - Complexo da Urca

Fernando Dias Sobrinho
Governador 2011/12
Rotary Club Ribeirão Pires/SP - Distrito 4420

Atuação do Instituto de Liderança
Rotária no Brasil - Perspectivas
20/05 - 10h - Salão Norte - Complexo da Urca

José Claudinei Rocco
Governador 2009/10
Rotary Club de Cianorte/PR - Distrito 4630

Núcleos Rotary de Desenvolvimento
Comunitário
20/05 - 11h - Salão Norte - Complexo da Urca

Conheça os palestrantes que levarão a todos os pariticipantes da Conferência 
Distrital Compromisso no Servir, uma experiência ímpar em informação e conteúdo!

Conheça o Time de Palestrantes



Naomi Cristina Rodrigues
Empreendedora Social
CoNectar Coworking - Ribeirão Preto/SP

Negócios Sociais - Workshop e O�cina
20/05 - 10h - Salão Sul - Complexto Urca

Ana Cecília Souza
Edson Morais
Rotary Club de Caxambu/MG - Distrito 4560

Agricultura Orgânica e Visão Ecológica
20/05 - 09h - Jardim Interno - Palace Hotel

Kelly C. D. de Castro Macedo
Pres. da Subcomissão de Intercâmbio de Jovens
Rotary Club de Três Pontas/MG - D. 4560

Intercâmbio de Jovens
Perspectivas do Distrito 4560
20/05 - 14h - Salão Azul - Hotel Palace

Ângelo Antônio de Freitas
Governador 2014/15
Rotary Club de Itaúna Cidade Educativa/MG - D. 4560

Conversando sobre o Desenvolvimento
do Quadro Associativo
20/05 - 15h - Salão Azul - Palace Hotel

Wellington José Borges
Pres. Comissão de Imagem Pública
Rotary Club de Itaúna/MG - Distrito 4560

Imagem Pública e a Marca do Rotary
20/05 - 14h - Salão Nortel - Complexo da Urca

Roberto Luiz Barroso Filho
Governador 2009/10
Rotary Club de Santos/SP - Distrito 4420

Desenvolvimento do Quadro Associativo
O X da Questão
16h - Salão Azul - Hotel Palace

João Paulo Zatti
Representante Distrital de Rotaract 2011/12
Rotaract Club Elói Mendes/MG - Distrito 4560

Marketing Digital, a Principal Habilidade
do Rotary para o Futuro
20/05 - 15h - Salão Norte - Complexo da Urca

Gen. Otávio S. de Rego Barros
Chefe do Centro de Comunicação do Exército

Resolução de Con�itos e Paz
21/05 - 09h20 - Salão Azul - Palace Hotel

Arnaldo Tadeu Guimarães
Presidente Rotary Club de Divinópolis/MG
Distrito 4560

Enriquecer na Crise
20/05 - 09h - Teatro - Complexo da Urca

Saulo Borges
Pres. Subcomissão de Equipes de Formação Pro�ssional
Rotary Club de Arcos/MG - Distrito 4560

Como Realizar um Projeto Exitoso
20/05 - 10h - Teatro - Complexo da Urca

Nicácio Pereira
Diretor de Protocolo do Distrito 4760
Rotary Club de Montes Claros/MG - Distrito 4760

O�cina de Oratória - Técnicas para
Falar em Público
20/05 - 11h - Teatro - Complexo da Urca

Rosângela Mendes Ribeiro
Rotary Club de Boa Esperança/MG - Distrito 4560

Projetos Culturais
Perspectivas para o Movimento
20/05 - 09h - Salão Sul - Complexo da Urca



COLUNAS

 Companheiros do Distrito 4 56 0, Rotary é uma Escola de 

Felicidade !  Vamos refletir sobre esse artigo que trata do segredo da 

felicidade, segundo o estudo de Havard. Isso tem muito a ver com 

Rotary.

 A partir de nosso lema fundamental: “dar de si antes de 

pensar em si”, do companheirismo que se estabelece na organiza-

ção, no cumprimento do seu objetivo maior, que é o servir, tudo 

isso nos leva a nos relacionarmos com as pessoas. Nada é mais 

gratificante para uma pessoa, rotariano ou não, quando ela recebe 

um agradecimento pelo bem que ela fez, sem saber a quem, da sua 

comunidade, ou não.

 O melhor exemplo material de nosso lema é ser mãe, pois, 

antes mesmo do seu filho nascer, ela dá tudo de sí e se sente a 

pessoa mais feliz do mundo se relacionando com seu filho ainda 

no ventre.

 Que escola é essa de felicidade, chamada Rotary! Que 

privilégio é pertencer a essa escola, que além disso nos ensina a 

prática da ética, da cidadania, da solidariedade, do companheiris-

mo e tantas outras coisas boas que enobrecem e dignificam o 

homem.

 Avaliem que contribuição extraordinária do Rotary a 

humanidade nesses 112 anos. Mas quem é o Rotary? O Rotary 

somos nós, rotarianos. É da ideia e da iniciativa de cada um no seu 

Rotary Club que nasce um projeto, que vai para o papel e se materi-

aliza com a conclusão de um trabalho ou de uma obra. Fazer o bem 

às pessoas as deixam felizes e nos faz felizes também. Tudo isso é 

relacionamento.

O SEGREDO DA FELICIDADE, SEGUNDO ESTUDO DE HARVARD

 Os cientistas observaram pessoas da adolescência até a 

morte (o estudo começou em 1938!) e chegaram a conclusões 

surpreendentes

Psicologia positiva é a área da psicologia que estuda os fatores que 

fazem as pessoas se sentirem satisfeitas com suas vidas e flores-

cerem. Como sou meio cética com auto-ajuda fundo de quintal, a 

ideia de um campo de estudos sério que trata sobre estratégias e 

hábitos que melhoram nossa vida me fascina. E está cheio de 

informação bacana disponível por aí. 

 Há um tempo assisti quase que por um acaso um docu-

mentário super legal sobre felicidade. – Happy.  Já é até meio 

velho, de 2011, mas estava no Netflix aqui da Alemanha e me 

pareceu uma ótima pedida para antes de dormir. No filme são 

entrevistados vários pesquisadores de psicologia positiva e pesso-

as que se consideram felizes mundo afora (tem até um surfista 

brasileiro!). E a grande conclusão é que tudo aquilo que a gente 

persegue freneticamente no mundo ocidental (fama, dinheiro e 

etc) não são fatores importantes para a que a gente se sinta satis-

feito com a vida.

Segundo os depoimentos coletados, o importante para a gente 

arrasar nesta passagem pelo planeta Terra é: relacionamentos, 

atividade física, nossa contribuição para a sociedade e cultivo de 

um certo sentimento de fascinação pela vida. Um dos depoimen-

tos mais legais do filme era de uma mulher que era super linda e 

sofreu um acidente de carro e ficou com o rosto desfigurado. O 

casamento acabou, ela passou o  " pão que o diabo amassou "  e só 

não se matou porque queria esperar o filho crescer para poder se 

matar sem consciência pesada. Só que ela vai vivendo e conhece 

um homem, eles se apaixonam e ela reconstrói a vida dela. E no 

final do depoimento ela diz que parece até mentira, mas que ela é 

muito mais feliz agora ,  na relação atual ,  do que quando ela era 

tod a  bonitona, antes do acidente ,  no outro casamento.

 Outra coisa super legal que eu assisti sobre felicidade foi 

uma palestra do TED.  O palestrante era o 4° diretor de um estudo 

da Harvard iniciado em 1938 sobre felicidade humana. 

Provavelmente o estudo mais longo sobre o tema já realizado no 

mundo inteiro. Os pesquisadores pegaram homens na adolescên-

cia e juventude e os seguiram por toda a vida. Eles faziam exames 

médicos, respondiam questionários sobre suas vidas e sobre como 

se sentiam. Alguns dos participantes estão hoje na casa dos 90 

anos. Ou seja, um estudo sem precedentes mesmo. O diretor da 

pesquisa explica que depois de seguir a vida das pessoas por 

décadas, a conclusão mais absoluta  é que não é nem fama, nem 

dinheiro que traz felicidade, mas sim você ter bons relacionamen-

tos.

 Independente do que elas tinham alcançado material-

mente na vida, independente até da saúde, as pessoas que tinham 

boas relações com os amigos, família e com a comunidade em que 

estavam inseridas se sentiam muito mais felizes do que aqueles 

que não alcançaram esse elo de relacionamentos. E isso não 

necessariamente tem a ver com a quantidade de amigos, ou com o 

fato de você estar casado ou não. Mas sim com a qualidade dos 

relacionamentos. Afinal, tem muita gente casada que se sente 

sozinha.

 Segundo os pesquisadores até o cérebro das pessoas na 

velhice funciona melhor se elas sentem que existem pessoas nas 

suas vidas com quem podem contar. E outra: solidão mata! Sim, os 

homens que se diziam sozinhos, viveram menos na média!

 (Texto extraido do Aleteia)

Serafim Carvalho Melo

Coordenador de Área da ABTRF 16-19

Distritos 4440 – 4530 - 4770

Governador 2010-2011

Distrito 4440

Rotary Club de Cuiabá

Classificação: Geologia-Produção Mineral

E-mail: serafimcmelo@gmail.com

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

Serafim Carvalho Neto
Gov. ������� - Distrito ����

Rep. Pres. RI Conferência Compromisso no Servir

O Rotary é uma escola de felicidade!



Inscreva-se em www.cedup.com/4560

http://www.cedup.com/4560
http://www.cedup.com/4560
http://www.cedup.com/4560


INTERACT � ROTARACT

 Mais uma vez os clubes de Interact e Rotaract provaram que de integração e companheirismo eles 

entendem bem. Nos dias 21, 22 e 23 de abril aconteceu, em Arcos, mais uma Assembléia Distrital de 

Interact e Rotaract Clubs do Distrito 4560.

 Com o tema Uma Adirc em Hogwarts, os associados do 4560 participaram de atividades de 

preparação para a próxima gestão, com treinamento específico para todos os cargos além de outros 

treinamentos como oratória.

 Com mais de 160 participantes, a assembléia foi um completo sucesso. O nosso distrito agradece 

imensamente o Interact Club e o Rotaract Club de Arcos pelo excelente trabalho e recepção dos 

associados. Ao Rotary Club de Arcos pelo apoio incondicional durante a conferência. Todos vocês foram 

imprescindíveis para que tudo acontecesse. 

 A próxima conferência distrital irá acontecer na cidade de Lavras para premiar as ações dos 

clubes do distrito e dar posse a nova comissão distrital para o ano rotário 2017/18. Aguardamos 

ansiosamente para ver esse distrito dar outro show de organização, companheirismo e amizade.

Interact e Rotaract realizam Assembleia para mais
de 160 jovens na cidade de Arcos

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

Quer ficar por dentro de 
tudo que acontece no 

Distrito 4560?



OS CLUBES EM AÇÃOOS CLUBES EM AÇÃO

Rotary Club Três Corações
O Rotary Club de Três Corações fez doações de kit escolares 

ao CAIC da cidade.

Rotary Club Itajubá
O Rotary Club de Itajubá inaugurou obras na 

cozinha da comunidade Piedade de Maria

Rotary Club de Oliveira
O Rotary Club Oliveira promoveu uma palestra com 

o Padre Crysthiam Shankar para mais de 500 

pessoas.

Rotary Club de Itapecerica
 O Rotary Club de Itapacerica promoveu uma 

palestra de motivação à comunidade ministrada 

pelo companheiro Toninho do RC de Piumhi.
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INTERACT � ROTARACT EM AÇÃO

Rotaract Club Carmo da Mata
O Rotaract Cub de Carmo da Mata visitou as 

crianças do SOS AMOR. Teve muita brincadeira 

com os vai e vem recicláveis feitos por nossos 

sócios, teve hora da história, brincadeira com 

bola e balinhas pra adoçar ainda mais a tarde.

Rotaract Club Elói Mendes
Com o apoio da comunidade, neste domingo de Páscoa, 

pudemos fazer a Páscoa de mais de mil crianças de 

nossa cidade um pouco mais doce. O projeto Páscoa Feliz 

é realizado pelo Rotaract Club Elói Mendes desde 2010, 

levando alegria e carinho no Domingo de Páscoa 

principalmente nos bairros carentes de Elói Mendes.

Interact Club de Três Pontas
O Interact Club de Três Pontas, no dia 19/04, foi ao Caic 

realizar um projeto de Páscoa em que distribuíram 

chocolates, realizaram pinturas e passaram a tarde toda 

brincando e conversando com as crianças.

Interact Club de Itanhandu
O Interact Club de Itanhandu realizou no dia 15 de abril, a 

Feira do Livro, com o intuito de promover lazer, diversão e 

cultura às crianças e população em geral. Com música, 

pintura facial, pula-pula, escorregador, apresentação teatral, 

venda de livros, pescaria e outras dinâmicas.
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FATOS E FOTOS DO DISTRITO

Coordenadora Carmen recebendo uma lembrança
da companheira Ionara, coord. da ASR de Alfenas

Calorosa recepção da Coordenadora Carmen na casa
da companheira Christianne Calheiros em visita a ASR em Alfenas.

Foto oficial da visita ao Rotary Club de Varginha

Mesa diretora durante visita oficial ao Rotary Club de Alfenas Norte
e Rotary Club de Alfenas

Foto oficial da visita ao Rotary Club de São Gonçalo do Sapucaí
na ocasião da comemoração dos �� anos de fundação do clube

Casal governador Carmen e João Otávio, com a presidente do R.C.
Pouso Alegre da Geraes Vaneide, e o presidente do R. C. Pouso Alegre Sul, Alécio. Reunião de Assembleia durante a visita ao Rotary Club de Machado

Casal Governador participa de ação em comemoração
ao dia da saúde durante visita à Varginha�MG
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