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luções inovadoras para garantir a 

saúde, estabilidade e prosperidade 
de comunidades em todo o globo.  

     A missão de vocês é detectar as 

necessidades e realizar projetos que 
atendam essas necessidades. 

Somente assim é que serão reconhe-

cidos; somente assim é que o Rotary 
Club de Capitólio se tornará 

importante e o Rotary será reco-

nhecido pelo bom trabalho que faz e 
continuará a crescer.  

    Lembrem-se de que juntos pode-

mos fazer muito mais do que jamais 
poderíamos sonhar. 

Nós não podemos TRANSFORMA-

LOS EM ROTARIANOS; essa 
regalia cada um de vocês deverá 

conquistar. E como conseguirão 

isso? Participando de treinamentos, 

seminários, através de leitura e 

estudo e se engajando com seu clube 

e seus projetos.  Lembrem-se: só se 
ama aquilo que se conhece; portan-

to, o conhecimento do que nossa 

fantástica organização já realizou, 
está realizando e poderá fazer para 

mudar o mundo é essencial para 
cada um de nós. 

     É fundamental conhecer o traba-

lho realizado por nossa Fundação 
Rotária. É através dela e do apoio de 

organismos internacionais, que esta-

mos erradicando a poliomielite da 
face da terra. Também será através 

de nossa Fundação Rotária e seus 

programas que poderão realizar 

projetos de vulto na comunidade e 

que, além de engrandecer nossa 

Instituição, darão a visibilidade 
necessária para que novas pessoas se 

associem em Rotary. 

    Os grandes compositores Rogers 
e Hammerstein disseram certa vez 

que: 

* Um sino não é um sino até que 
seja tocado, 

* Uma canção não é uma canção até 

que seja cantada, 
* O amor não foi colocado em seus 

corações para lá ficar inutilmente, 

* O amor só é amor quando 
espalhado por toda a gente. 

Podemos dizer que: 

O Rotary não foi colocado em suas 
vidas para ali ficar sem atividade, 

O Rotary só é Rotary quando 

compartilhado com a humanidade, 
Rotary não é Rotary se não fizer 

projetos humanitários. 

     Companheiros, minha caminhada 
frente ao Distrito 4560 está chegan-

do ao fim, mas quero que saibam 

que aqui vocês tem um amigo, não 

Com o coração recheado de alegria 

início a mensagem para nossa Carta 
Mensal do mês de Maio de 2018. 

      Este último mês foi para mim 

um mês que considerei de grandes 
realizações com a entrega do Certifi-

cado de Admissão do ROTARY 

CLUB DE CAPITÓLIO, em Rotary 
International, dia 19 de Abril e em 

1º de Maio a criação do ROTA-

RACT CLUB DE PIMENTA.  
     Vou transcrever abaixo o meu 

discurso quando da entrega do 

Certificado de Admissão do Rotary 
Club de Capitólio, em 19.04.2018, 

para que todos os companheiros do 

Distrito tomem conhecimento. 
   Eis a mensagem: 

  Parabenizo a senhora MARIA 

MARGARIDA DA COSTA por seu 

incansável envolvimento na 

formação deste clube. Companheira 

Margarida: seu exemplo precisa ser 
seguido por todos, pois você 

mostrou que é possível criar-se um 

novo Rotary em pouco tempo; essa 
sua garra e vontade de fazer aconte-

cer é o que Rotary espera de cada 
um de nós. Graças a pessoas como 

você e a vontade, o incentivo e 

envolvimento deste governador, 
estamos fortalecendo cada vez mais 

o distrito 4560.     Parabenizo os 

companheiros do Rotary Club de 
Piumhí por ter apoiado a criação do 

Rotary Club de Capitólio, mas 

informo que o apoio não pode parar 

por aqui; precisa continuar por pelo 

menos mais 2 anos até que o clube 

se firme.     Caros companheiros e 
companheiras do Rotary Club de 

Capitólio: que bom ver esta cidade 

contemplada com um Rotary Club!  
    A partir de hoje vocês fazem 

parte do quadro associativo do Rota-

ry International. Vocês pertencem a 
uma rede mundial de pessoas que 

dedicam talentos a causas sociais 

para transformar comunidades! 
    SOMOS PESSOAS EM AÇÃO, 

FORTALECEMOS COMUNIDA-

DES, FAZEMOS O ROTARY 
BRILHAR, SOMOS UM PRESEN-

TE PARA O MUNDO, SERVIMOS 

A HUMANIDADE, FAZEMOS A 
DIFERENÇA NO MUNDO E COM 

CERTEZA SEREMOS A INSPI-

RAÇÃO, colaborando com líderes 
comunitários para realizar projetos 

que tenham impacto real e duradou-

ro na vida das pessoas e SOLUCIO-
NAMOS PROBLEMAS usando 

nossa experiência profissional e 

compromisso pessoal, buscando so-

somente um companheiro. Contem 

comigo sempre e espero poder abra-
çá-los na nossa 47ª Conferência 

Distrital “Rotarianos fazendo a 

DIFERENÇA”, de 18 a 20 de Maio 
de 2018, em Caxambu – MG.  

     Para finalizar gosto sempre de 

lembrar as sábias palavras de nosso 
saudoso Governador 2009/2010, 

Carlos Alberto Dias Coelho, quando 

dizia com muita propriedade: “O 
ROTARY É UMA FANTÁSTICA 

MÁQUINA DE FAZER AMIGOS 

E PRATICAR O BEM”.  
     Agradeço o carinho que Vani e 

eu fomos recepcionados neste neo 

clube e desejo a todos uma boa 
noite.         

Muito obrigado. 

 

   

     Chegou enfim companheiros o 

mês de Maio e com ele a nossa 47ª 
Conferência “ROTARIANOS FA-

ZENDO A DIFERENÇA”, de 18 a 

20 de Maio, na aprazível cidade de 
Caxambu – MG, no majestoso Hotel 

Glória. Chegou o momento de Vani 
e eu retribuirmos a vocês todo o 

carinho a nós dedicado neste ano 

rotário. Espero por vocês lá. Já está 
tudo preparado com muito carinho. 

 

“MÃE, é uma só, que a gente tem 
no mundo. Mãe, é o amor mais puro 

e mais profundo. Oh minha santa 

mãezinha que tantas vezes eu fiz 

chorar, aqui vim para dizer-te que 

sempre, sempre ei de te amar. Mãe, 

pensar que um dia poderás faltar-
me. Mãe, pensando nisso vivo a 

lamentar-me. Por isso nas minhas 

preces tenho pedido ao Criador que 
nunca, nunca me falte, o teu carinho 

o teu amor. Mãe, o amor mais puro, 

é o amor do teu coração. É puro 
como a água cristalina da fonte. É 

como o cantar dos pássaros ao 

amanhecer de um novo dia. É como 
um botão de rosa que desabrocha na 

primavera. E nem todo o amor deste 

mundo,se o mesmo pudesse eu dar-
te jamais poderia pagar-te, tanto 

carinho, tanta dedicação". 

        Homenageando a minha mãe 
Berenice (Naná) e a mãe dos meus 

filhos, Vani, homenageio a todas as 

MÃES do Distrito 4560 pela 
passagem do seu dia – 13.05.2018. 

 

João Bosco Ribeiro Béze 
Governador 2017/18 

Distrito 4560 
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Agende-se 

 

19.05.2018 - 5ª Reunião do 

Colégio de Governadores - 

Caxambu 

 

18 a 20 de maio – Conferência 

Distrital em Caxambu  

 

30/06 – Posse Governador 

Paulo Azevedo - Itajubá 
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organização. Não é de se surpreen-

der que muitas pessoas que já ouvi-
ram falar do Rotary tenham pouca 

noção do que fazemos, de como 

somos organizados ou porque existi-
mos. Mesmo dentro do Rotary, mui-

tos associados possuem uma com-

preensão incompleta da nossa orga-
nização como um todo, de nossas 

metas, ou do escopo e abrangência 

dos nossos programas. Esses desa-
fios têm implicações significativas, 

não apenas na nossa capacidade de 

servir com eficácia, como também 

na imagem pública, que é tão 

essencial para a nossa condição de 

aumentar o quadro associativo e 
fazer parcerias e programas. 

Ha vários anos, o Rotary iniciou um 

forte empenho para tratar desses 
assuntos, desenvolvendo ferramen-

tas para fortalecer nossa identidade 

visual e marca. Hoje, estamos usan-
do as mesmas ferramentas para criar 

nossa campanha de imagem públi-

ca Pessoas em Ação, que mostra a 
habilidade que o Rotary concede a 

cada um de nós para fazer uma 
diferença. Em junho do ano passado, 

o Conselho Diretor do Rotary Inter-

nacional decidiu adotar uma nova 

declaração de visão, refletindo nossa 

identidade e o propósito singular 

que une a diversidade do nosso 
trabalho. 

Juntos, vemos um mundo onde as 

pessoas se unem e entram em ação 
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O Rotary é uma organização grande 

e extremamente complexa. No mo-

mento, estamos com 1,2 milhão de 
associados em 35.633 clubes em 

quase todos os países. Milhares 

participam de programas rotários, 
como Rotaract, Interact, Intercâmbio 

de Jovens, RYLA, Núcleos Rotary 

de Desenvolvimento Comunitário, 
Centros Rotary pela Paz e uma série 

de projetos e programas locais ou 

apoiados pela Fundação em nível 
local, distrital e nacional. O nome 

do Rotary está diariamente associa-

do a inúmeros projetos, que vão des-
de bancos de sangue e de alimentos 

até a erradicação da pólio. Cento e 

treze anos depois da fundação do 
Rotary, nosso serviço têm presença 

mundial. 

O formato dos programas pode 
variar muito, dependendo do clube, 

país e região. Cada clube tem sua 

própria história, suas prioridades e 
identidade. Por conseguinte, a iden-

tidade dos rotarianos e o propósito 
estabelecido por eles para cada pro-

grama, também variam muito. Não 

há nada de errado nisso, pois o 
Rotary tem sido, desde o início, uma 

organização descentralizada, desti-

nada a permitir que cada rotariano e 
cada Rotary Club sirva da maneira 

que melhor lhes convier. 

No entanto, a diversidade que nos 
fortalece pode representar desafios 

para nossa identidade como 

 

 

Agregando a energia e a ousadia dos jovens 

 

Meus companheiros, desejo que, ao 

ler esta mensagem, vocês sintam o desejo de 

conhecer mais profundamente os programas do 

Rotary voltados à juventude. Ao nos 

aproximarmos dos jovens, agregamos a energia 

e a ousadia deles à nossa atuação. 

O Rotaract une pessoas de 18 a 30 

anos para trocarem idéias, aprimorarem suas 

habilidades de liderança e encontrarem 

soluções inovadoras para os atuais problemas 

da humanidade. Em todo o planeta, associados 

ao Rotary e ao Rotaract trabalham lado a lado 

em projetos humanitários. 

Já o Interact congrega jovens de 12 a 

18 anos para descobrirem a força do nosso 

lema Dar de Si Antes de Pensar em Si. Durante 

a implementação de ações sociais e o 

desenvolvimento das suas habilidades de 

liderança, os interactianos são orientados pelos 

Rotary Clubs patrocinadores.  

O Intercâmbio de Jovens promove a 

paz por meio de cada um dos seus 

participantes. Pessoas de 15 a 19 anos de idade 

têm a oportunidade de conhecer outras culturas, 

aprender novos idiomas e ampliar horizontes. 

Os Rotary Clubs patrocinam o programa em 

mais de 100 países, transformando nossos 

jovens em verdadeiros cidadãos do mundo. 

Organizado por Rotary Clubs e 

distritos, o Ryla (Prêmios Rotários de 

Liderança Juvenil) é um programa no qual 

os jovens desenvolvem habilidades de 

liderança, fazem amizades e divertem-se. 

Voltados a pessoas de 14 a 30 anos, estes 

eventos são organizados localmente por 

Rotary Clubs e distritos.  

Seria muito interessante que cada 

Rotary Club realizasse um fórum sobre 

como se conectar à juventude de forma 

sustentável e producente, capaz de promover 

parcerias com nossos jovens. Eles têm muito 

a nos dizer. 

Durante a Assembléia Internacional 

de San Diego, em janeiro, o presidente 2018-

19 do Rotary International, Barry Rassin, 

solicitou aos próximos governadores que 

dobrem o número de Rotaract Clubs 

existentes em seus distritos. Porém, como 

rotarianos, não vamos deixar para amanhã o 

que podemos fazer ainda hoje.  

Com mais envolvimento dos 

jovens, o Rotary certamente estará se 

fortalecendo para fazer a diferença. 

 

Mensagem do Diretor de RI – Paulo Zanardi 

Presidente do RI 2017/18 

Ian Riseley 

para causar mudanças duradouras 

em si mesmas, nas suas comuni-

dades e no mundo todo. 
Independentemente de onde vive-

mos, do idioma que falamos, dos 

trabalhos que nossos clubes estão 
fazendo, nossa visão é a mesma. 

Todos nós vemos um mundo que 

poderia ser aprimorado e sabemos 
que temos condição de torná-lo 

melhor. Estamos aqui porque o 

Rotary nos proporciona a oportu-
nidade de construir o mundo que 

queremos ver, para unir e para tomar 

iniciativas através do Rotary: 
Fazendo a Diferença. 
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 NESTE MÊS DE ALEGRIA 

Neste mês de alegria 

Tão lindo mês das flores 

Queremos de Maria 

Celebrar os louvores 

  

Dos ramos mais viçosos 

Ornemos o seu altar 

Hinos harmoniosos 

Vamos hoje cantar. 

  

Tem flores lindos campos 

Esta amena estação 

De Maria os encantos. 

Cativam o coração. 

 

Nesse domingo, 13 de maio, 

dia de Nossa Senhora de 

Fátima, comemora-se o Dia 

das Mães em todo o mundo 

(este ano vou comemorar meu 

aniversário também). O clichê 

diz que o “dia da mães são 

todos os dias e não um dia 

só” e devemos celebrar esse 

dia ao lado das nossas mães 

(sejam elas de sangue ou não). 

Mais do que um costume, é 

um momento único que 

devemos sim comemorar. E é 

também nesse dia que muitos 

de nós lembram com carinho 

e saudade das mães que já não 

estão aqui conosco e uma que 

não deve ser esquecida e 

sempre celebrada como 

exemplo é Maria, mãe de 

Jesus 

             Seu amor 

incondicional, sua ternura, 

sua força e fé nos mostram o 

quanto podemos suportar 

diante das aflições da vida e o 

quanto o ato de ser mãe é 

uma dádiva na vida das 

mulheres. Maria não é só mãe 

de Jesus, mas também mãe da 

Igreja Católica. Acompanhou 

seu filho do primeiro até o 

último dia de sua vida e 

sempre esteve em seu coração 

nos momentos mais difíceis da 

sua jornada.  

            O próprio Papa João 

Paulo II citou Maria na Carta 

às Mulheres como a maior 

mãe de todas justamente pelo 

seu ato de ter ajudado a Igreja 

e a humanidade a viver 

para Deus. Ela foi a escolhida 

para carregar em seu ventre o 

nosso Salvador, anunciado 

pelas doces palavras do Anjo 

Gabriel: “Ave Maria, cheia de 

graça, o Senhor é convosco, 

bendito é o fruto do teu ventre, 

Jesus”, que até hoje são 

reproduzidas por nós ao rezar 

o terço ou fazer uma simples 

oração. 

         E é por isso que 

formas de Nossa Senhora, refor-

çando que a dedicação, confian-

ça no Senhor e devoção são as 

chaves para nos tornarmos mães 

melhores e seres humanos me-

lhores.  

Para homenagear todas as mães e 

mulheres nesse mês de Maria,  

vamos reproduzir aqui um trecho 

da Carta às Mulheres citada 

acima, publicada no dia 29.06. 

1995 pelo Papa João Paulo II. 

“Obrigado a ti, mulher-mãe, que 

te fazes ventre do ser humano na 

alegria e no sofrimento de uma 

experiência única, que te torna o 

sorriso de Deus pela criatura que 

é dada à luz, que te faz guia dos 

seus primeiros passos, amparo do 

seu crescimento, ponto de refe-

rência por todo o caminho da vi-

da. Obrigado a ti, mulher-esposa, 

que unes irrevogavelmente o teu 

destino ao de um homem, numa 

relação de recíproco dom, ao 

serviço da comunhão e da vida 

Obrigado a ti, mulher-filha e 

mulher-irmã, que levas ao núcleo 

familiar, e depois à inteira vida 

social, as riquezas da tua sensi-

bilidade, da tua intuição, da tua 

generosidade e da tua constância. 

Obrigado a ti, mulher-trabalha-

dora, empenhada em todos os 

âmbitos da vida social, econô-

mica, cultural, artística, política, 

pela contribuição indispensável 

que dás à elaboração de uma 

cultura capaz de conjugar razão e 

sentimento, a uma concepção da 

vida sempre aberta ao sentido do 

« mistério », à edificação de 

estruturas econômicas e políticas 

mais ricas de humanidade. 

Obrigado a ti, mulher-

consagrada, que, a exemplo da 

maior de todas as mulheres, a 

Mãe de Cristo, Verbo Encarnado, 

te abres com docilidade e 

fidelidade ao amor de Deus, 

ajudando a Igreja e a humanidade 

inteira a viver para com Deus 

uma resposta « esponsal », que 

exprime maravilhosamente a 

comunhão que Ele quer 

estabelecer  

com a sua criatura. 

Obrigado a ti, mulher, pelo 

simples facto de seres mulher! 

Com a percepção que é própria 

da tua feminilidade, enriqueces a 

compreensão do mundo e 

contribuis para a verdade plena 

das relações humanas.” 

 

 

Jesus 

Seu amor incondicional, sua  

ternura, sua força e fé  nos 

mostram o quanto podemos 

suportar diante das aflições da 

vida e o quanto o ato de ser 

mãe é uma dádiva na vida das 

mulheres. Maria não é só mãe 

de Jesus, mas também mãe da 

Igreja Católica. Acompanhou 

seu filho do primeiro até o 

último dia de sua vida e sempre 

esteve em seu coração nos 

momentos mais difíceis da sua 

jornada.  

   O próprio Papa João Paulo 

II citou Maria na Carta às Mu-

lheres como a maior mãe de 

todas justamente pelo seu ato 

de ter ajudado a Igreja e a 

humanidade a viver para  Deus. 

Ela foi a escolhida para carregar 

em seu ventre o nosso Salvador, 

anunciado pelas doces palavras 

do Anjo Gabriel: “Ave Maria, 

cheia de graça, o Senhor é 

convosco, bendito é o fruto do 

teu ventre, Jesus”, que até hoje 

são reproduzidas por nós 

ao rezar o terço ou fazer uma 

simples oração.  

   E é por isso que especialmen-

te no mês de Maio  celebramos 

com mais fé e devoção nosso 

amor à essa grande mulher que 

foi Maria, que também se mos-

tra para nós nas formas diversas 

formas de Nossa Senhora, 

reforçando que a dedicação, 

confiança no Senhor e 

devoção são as chaves para nos 

tornarmos mães melhores e 

seres humanos melhores.  

Para homenagear todas as mães 

e mulheres nesse mês de 

Maria, vamos reproduzir aqui 

um trecho da Carta às Mulheres 

citada acima, publicada no dia 

29.06.1995 pelo Papa João 

Paulo II. 

“Obrigado a ti, mulher-mãe, 

que te fazes ventre do ser 

humano na alegria e no 

sofrimento de uma experiência 

única, que te torna o sorriso de 

Deus pela criatura que é dada à 

luz, que te faz guia dos seus 

primeiros passos, amparo do 

seu crescimento, ponto de 

referência por todo o caminho 

da vida.  

Obrigado a ti, mulher-esposa, 

que unes irrevogavelmente o 

teu destino ao de um homem, 

numa relação de recíproco dom, 

ao serviço da comunhão e da 

vida.  

Obrigado a ti, mulher-filha e 

mulher-irmã, que levas ao 

núcleo familiar, e depois à 

que dás à elaboração de uma cultura 

capaz de conjugar razão e senti-

mento, a uma concepção da vida 

sempre aberta ao sentido do «mis-

tério», à edificação de estruturas 

econômicas e políticas mais ricas de 

humanidade. 

Obrigado a ti, mulher-consagrada, 

que, a exemplo da maior de todas as 

mulheres, a Mãe de Cristo, Verbo 

Encarnado, te abres com docilidade 

e fidelidade ao amor de Deus, 

ajudando a Igreja e a humanidade 

inteira a viver para com Deus uma 

resposta « esponsal », que exprime 

maravilhosamente a comunhão que 

Ele quer estabelecer  

com a sua criatura. 

Obrigado a ti, mulher, pelo simples 

fato de seres mulher! Com a percep-

ção que é própria da tua feminili-

dade, enriqueces a compreensão do 

mundo e contribuis para a verdade 

plena das relações humanas.” 

       Com esta simples mensagem 

quero homenagear a todas as 

“MÃES” do nosso Distrito 4560, 

enviando a elas um simples 

ramalhete de flores.  

 

        E aí companheiras, as malas já 

estão prontas? Nossa Conferência 

Distrital já está batendo a nossas 

portas. Os troféus, as 

lembrancinhas, a bolsa, as 

surpresas, etc, etc já estão todas 

prontas. Espero poder entregar a 

cada uma de vocês lá em Caxambu. 

Então digo apenas: boa viagem para 

cada uma com destino a Caxambu. 

        Um beijo carinhoso, 

 

                      Vani 
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A Casinha Feliz esteve em Capitólio 

durante visita oficial do governador e 

esposa Vani naquela cidade. 

 

E aí companheiras, as malas já estão 

prontas? Nossa Conferência Distrital já 

está batendo a nossas portas. Os 

troféus, as lembrancinhas, a bolsa, as 

surpresas, etc, etc já estão todas 

prontas. Espero poder entregar a cada 

uma de vocês lá em Caxambu. Então 

digo apenas: boa viagem para cada 

uma com destino a Caxambu. Vani. 

 

 A Asr Oliveira - Casa da Amizade 

de Oliveira, cumprindo as metas da 

Coordenadoria e pensando princi-

palmente no nosso Meio Ambiente, 

plantou hoje, no Sítio da Preguiça, 

mais de 30 mudas de árvores, das 

espécies resedá, oiti, paineira roxa, 

quaresmeira roxa, jacarandá mimo-

so, entre outras. O sítio, que já 

possui uma reserva ambiental, é de 

propriedade do rotariano Ilacir 

Vilela e da sua esposa, companheira 

Maria Angela Rodrigues. 

 

 

Relatórios recebidos 
das ASR 

 
Relatórios de Abril/2018  

recebidos até o dia 5 de Maio. 

 

BOM SUCESSO 
CLAUDIO 
CRUZILIA 
CARMO DO CAJURU 
DIVINOPOLIS LESTE 
ITAJUBA 
IGUATAMA 
ITAUNA 
ITAPECERICA 
MONTE SIÃO 
OURO FINO 
OLIVEIRA 
SÃO TIAGO 
SÃO LOURENÇO 
TRÊS CORAÇÕES 

 
Sônia – Secretária da Coordenadoria 

 

Casas da  Amizade que são Notícia 
Estamos te 
esperando 
com muita 
alegria na 
Conferência 
 
“Rotarianos 
fazendo a 
Diferença” 
 
Venham, 
vai ser 
muito bom! 
 
Te aguar-
damos para 
participar 
conosco 
dos mo-
mentos 
lindos do 
nosso 
Encontro e 
do chá . 

https://www.nossasagradafamilia.com.br/buscar-produto/?q=maria&x=0&y=0
https://www.nossasagradafamilia.com.br/buscar-produto/?q=maria&x=0&y=0
https://www.nossasagradafamilia.com.br/conteudo/voce-sabe-qual-o-verdadeiro-significado-da-pascoa-crista.html
https://www.nossasagradafamilia.com.br/conteudo/conheca-a-historia-de-karol-wojtyla-o-papa-joao-paulo-ii.html
https://www.nossasagradafamilia.com.br/conteudo/conheca-a-historia-de-karol-wojtyla-o-papa-joao-paulo-ii.html
https://www.nossasagradafamilia.com.br/produtos/tercos-e-rosarios/terco-eletronico-rede-vida/
https://www.nossasagradafamilia.com.br/produtos/tercos-e-rosarios/terco-eletronico-rede-vida/
https://www.nossasagradafamilia.com.br/conteudo/voce-sabe-qual-o-verdadeiro-significado-da-pascoa-crista.html
https://www.nossasagradafamilia.com.br/conteudo/conheca-a-historia-de-karol-wojtyla-o-papa-joao-paulo-ii.html
https://www.nossasagradafamilia.com.br/conteudo/conheca-a-historia-de-karol-wojtyla-o-papa-joao-paulo-ii.html
https://www.nossasagradafamilia.com.br/produtos/tercos-e-rosarios/terco-eletronico-rede-vida/
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  O projeto GG1416470 de 

Subsídio Global SMILE 

UKRAINE, patrocinado pela 

Fundação Rotária e Distritos 

4560, 2232, 4570, 4590, 

4760, RC de Arcos, Interact 

Club de Arcos, RC Kyiv 

Multinational, RC e-Club of 

Ukraine, RC Copacabana, 

RC Rio de Janeiro 

Maracanã, RC Rio de janeiro 

Rio Comprido, RC Araras, 

RC Rio Claro Cidade Azul, 

RC Poços de Caladas, e com 

apoio logísitico do Distrito 

4510 e diversos clubes de 

Bauru, e instituições impor-

tantes (USP, UFMG, Uni-

lavras, Univ. de Itaúna), 

permitiu a cirurgia de cente-

nas de pacientes com defor-

midades crâniofaciais, além 

da produção de 14 artigos, 

sendo 8 no site da National 

Medical University 

Bogomolets, 4 em jornais 

ucranianos e 2 em jornais 

científicos. Também foram 

realizados diversos cursos 

práticos e teóricos, além da 

apresentação do SMILE 

UKRAINE em dois congres-

sos ucranianos de Medicina. 

Este projeto atingiu grandes 

proporções mundiais, e nesta 

nova fase teremos a parceria 

de DINAMARCA (Distrito 

1450) e SUÉCIA (Distrito 

2320), que vem se somar aos 

nossos esforços para fazer 

deste um mundo melhor. 

 

 
 

 

Governadores 2017/18 João 

Bosco Beze e 2018/19 Paulo 

Azevedo com Ga Emílio Área 

6, Ga Ivan Área 9, Coordenador 

dos Governa-dores Assistentes 

Wemerson, Companheira Eloísa 

e Marluce, Prestigiando o 

Rotary Club de  Capitólio na 

noite de 19/04/2018, onde foi 

realizada festiva de Instalação 

do novo Rotary Clube de 

Capitólio. GA Patrick e sua 

esposa Karen também estiveram 

por lá. RC de Capítólio 

pertencerá à área 11. 

 

 
Ga Emílio e sua esposa Eloisa 

em 17/04/18, foram agraciados 

com o título de Sócio Honorário 

do Rotary Club de Lagoa da 

Prata Princesa do Oeste. 

Presente também o Coordenador 

dos Governadores Assistentes 

Wemerson. 

 
 

 

 

 

 

Nova Associada do RC Lavras Sul Mariana 

Hermeto, com seu padrinho e Presidente, Wilson 

Costa. Bem Vinda! 

 

Novos Associados: Dia 26/09 tomaram posse como novos 

rotarianos os companheiros Omar Barroso Brito e Luiz Sergio 

Leite no  Rotary de Itanhandu  

completando ao todo 20 companhei- 

ros. 

 

   Bem vindo também o compa- 

   nheiro do RC de Carmo do Cajuru 

   Rodrigo que recebeu o Distintivo 

   das mãos do governador João  

   Bosco Beze e seu padrinho foi o 

   companheiro GA Tovar. 

 

  Bem Vindos Novos Associados! 
   

* Romilson Geraldo da Silva, Ana Carolina de Souza Lemos, Ionaldo Bernardes, são os novos companheiros do RC de 

Iguatama. Presentes os Governadores Assistentes Wemerson e Emílio.    

* Presidente Paulo Júnior e os Padrinhos José Maria e Ana Maria receberam Marcelo Luiz Gonzaga Mota e sua esposa 

Renata em uma reunião festiva onde se tornou o mais novo associado do Rotary de Divinópolis Leste, na foto também o 

intercambista da Venezuela Jean. 

* Marcos Paulo Santos Bernardes é o mais novo associado do RC de Lagoa da Prata Princesa do  

Oeste. 

*Foi empossado na última terça-feira um novo associado no Rotary Club de Pimenta: Athos Macedo Oliveira 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

r 

  

-  
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CLUBES QUE SÃO NOTÍCIA 

   Alberto Bittencourt 

Carta Mensal do Distrito 4560 

 Errata: Informamos que na página 6 - "Clubes que são 

noticia", o Clube parceiro do 3º. Rotary Day em Pains, no 

dia 23/09/2017, foi o Rotary Clube de Pimenta - MAR 

DE MINAS, e não o RC de Pimenta. 

 

Rotary Club de Poços de Caldas - dia 11-10-2017-

Companheiros rotarianos visitam crianças da escola 

infantil," Cei Rotary Club " de Poços de Caldas para 

comemorar o dia da criança com salgados , refrigerante, 

bolo e entrega de brinquedos. 

 
 

Dia 12 de Outubro o Rotary Club de Lagoa da Prata 

Princesa do Oeste, comemorou mais uma vez o Dia das 

Crianças no bairro Sol Nascente em Lagoa da Prata/MG. 

Estiveram presentes cerca de 150 crianças, 13 Rotarianos, 

e mais 20 voluntários. O dia foi dedicado às crianças, 

onde o Rotary juntamente com o PSF do bairro Sol 

Nascente e o Grupo de Escoteiros, levaram uma manhã 

diferenciada a elas. Houve Cama Elástica, e foram 

distribuídos algodão doce, pipoca, brinquedos, cachorro-

quente, refrigerante e muitas guloseimas. Sem deixar de 

falar que animação e alegria não faltaram! E no dia 21 

realizou uma blitz educativa no semáforo da cidade, onde 

foram distribuídos cerca de 500 panfletos com informa-

ções do projeto End Polio Now! 

 

 
 

O  Distrito 4560 de Rotary International viveu em 

17.03.2018 o cumprimento de uma meta de maneira 

excepcional: foi concluído o plantio de mais de 1.098 

mudas, de espécies diversas. Este mérito foi da rotariana 

Margarida Costa, com o apoio de seu clube, Rotary Club 

de Piumhí, do Governador Aristides Beraldo Garcia, ano 

rotário 2012-13 - Presidente da Comissão do Meio 

Ambiente e Sustentabilidade neste ano rotário e 

principalmente da proprietária da Nova Estância Quati. O 

Governador João Bosco Ribeiro Béze deixa aqui um 

agradecimento especial a todos os envolvidos e agradece 

aos companheiros do Rotary Club de Piumhí a recepção 

no marco rotário. 

 

 

 

O Rotary Club de Oliveira, com a presença do Secretário 

Municipal de Saúde, Lucas Lasmar, realizou nesta tarde de 

terça-feira, 10.04.2018, a entrega de um freezer de 140 

litros e vários outros equipamentos para o Banco de Leite 

Materno do Centro de Saúde da Mulher e da Criança, 

anexo ao Pronto Atendimento Municipal de Oliveira. Mais 

uma doação obtida através da presença da comunidade na 

Palestra do Padre Chrystian Shankar. Obrigado a todos que 

nos ajudaram a fazer a DIFERENÇA. 

 
Entregue ao Banco de Leite Zilá Maria de Jesus, do 

Hospital São Judas Tadeu, a “Mama Didática “ e o botijão 

de gás. Missão cumprida pelo Rotary Club de Oliveira. 

 
 

 
RC de Varginha apoiando projeto Varginha Saúde. 

Parabéns. 



 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sugerimos àqueles que forem tomar 

refeições fora do seu hotel o seguinte 

endereço: Restaurante Bom Sabor - Rua 

João  Pinheiro, 400 (Preço especial para 

rotariano). 

Para qualquer outra informação estamos á 

inteira disposição. Desejamos que sejam 

dias de interação e partilha de coração para 

coração.   

 

 
 

Coordenadoria Distrital Em ação! 

Nossa Coordenadora Vani Costa Béze está 

esperando todas as senhoras presentes ao evento 

maior do nosso Distrito para vivermos ricos 

momentos na programação destinada à Casa da 

Amizade _ ASR.  

 
Estamos trabalhando em equipe para que o nosso 

XXXIX Encontro Distrital das ASR e o Chá da 

Amizade sejam proveitosos e surpreenda a todos. 

Encontro Distrital: dia 19 de maio, sábado, às 10 

horas no Anfiteatro Glória.  

Chá da Amizade e entrega de Premiações – Dia 

19 de maio, sábado, ás 16 horas, no Restaurante 

Monumental. 

Adquira sua adesão para o Chá na Secretaria da 

ASR. 

Valor do Chá: R$50.00 

Prepare-se para viver momentos lindos ao som 

do “Grupo Abreu” e exercermos a mais eficaz 

maneira de fazer amigos; o Companheirismo. 

  

Nosso carinhoso abraço, 

  

Fabiano e Magali 

Aroldo e Eveline 

 
 

Agora quase próximos do ponto 

final, vamos lá. 

O que levar na viagem para a 

Conferência?  

Recomenda-se levar a compro-

vação de reserva do seu hotel, 

roupas confortáveis para cada 

ocasião, disposição para um 

passeio de charrete e uma 

caminhada matinal no Parque 

das Águas. Aventurar-se no 

tobogã radical driblando a 

temperatura ambiente, ousar na 

pista de dança ao som de belas 

canções e até “Despacito.” 

Inspirar-se com as palestras de 

Camila Lobato, Yêda Fernal, 

Dr. Fabiano Lopes Ferreira, 

Governador José Luiz Toro da 

Silva, Governador Aristides 

Beraldo da Silva entre outros 

que pronunciarão, deleitar-se 

com a oratória do nosso Patrono 

Governador João Márcio de 

Carvalho Rios e finalmente 

apreciar as mensagens do 

Representante Pessoal do 

Presidente do RI. Governador 

Celso Gonçalves Alves.  

Não pode faltar rir por prazer de 

estar com amigos, aprender 

mais sobre Rotary, celebrar 

estar vivo tomando uma 

geladinha... enfim, voltar para 

casa motivado, com novas 

energias para seguir fazendo a 

diferença.  

 
 Lembretes Importantes:  

 *Todas as informações estão 

contidas nas Cartas Mensais 

anteriores. 

* Inscrever-se antecipadamente 

pelo site:  
www.cedupeventos.com,br/4560 
*Ser pontual nos horários 

previstos nas Plenárias.  

Sugerimos aqueles que forem 

tomar refeições fora do seu 

hotel o seguinte endereço: 

Restaurante Bom sabor Rua 

João  Pinheiro, 400 ( Preço 

especial para rotariano) 

Para qualquer outra informação 

estamos á inteira disposição. 

Desejamos que sejam dias de 

interação e partilha de coração 

para coração.  . 

                              Fabiano e 

Magali  

 

   Alberto 

Bittencourt 

 Conferencia Distrital 
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A XLVII Conferência do Distrito 
4560 será no Hotel Glória 
A Conferência “Rotarianos Fazendo a 

Diferença” será de 18 a 20 de maio de 2018 no 

Hotel Resort Glória. Conforto e qualidade com 

Pensão completa. Agende sua ida com antece-

dência no Hotel Glória  pelo Tel. (35) 3341-

9200 - Não Percam! 

 

 

  Mensagem do Coordenador 

da Conferência. 
 

 
Estamos na reta final com o olhar 

na XLVII Conferência do Distrito 

4560, 

“Rotarianos Fazendo a Diferença.” 

Foram meses dedicados a encon-

trar caminhos apropriados, para 

externar a todos da família rotária 

e convidados o sentimento de gra-

tidão  do Casal Governador João 

Bosco Ribeiro Béze e Vani.  

Cada Conferência trás 

consigo o perfil e a sensibilidade 

do casal em evidência, somado a 

equipe destinada a fazer aconte-

cer os anseios de quem dedicou-

se ao Distrito incansavelmente, 

determinados a dar o seu melhor 

e ultrapassar seus limites 

imprimindo a sua identidade 

própria. 

        Eis ai chegada à hora de 

exprimir a lealdade e suas nobres 

convicções a cada rotariano 

espalhado pelos campos frutí-

feros do 4560.  

         Disse certa vez o nosso 

Diretor José Antônio Antiório: 

“Se a roda está na  engrenagem 

certa, por que fazer grandes  

mudanças?” 

Foi a ordem que obedecemos. 

Seguimos uma programação 

envolvente, valorizando o 

trabalho de equipe, procurando 

atender todos os aspectos dignos 

de todas as Conferências já 

ocorridas anteriormente no 

Distrito as quais primaram pelo 

respeito, bom gosto, companhei-

rismo, cuja tônica foi a alegria, a 

paz, os abraços compartilhados e 

a oportunidade de crescimento.  

 
 

  

http://www.cedupeventos.com,br/4560


Celebrando o Dia das MÃES 

 
 
 

. 
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Maio – Mês dos Serviços a Juventude 
 
As atividades e os programas do Rotary ajudam na formação e no 

desenvolvimento de líderes na sua comunidade. A Avenida de Serviços 

a Juventude reconhecem a importância da capacitação dos jovens por 

meio de programas como Rotaract, Interact, Ryla   e Intercâmbio de 

Jovens do Rotary. 

Hoje a Fundação Rotária patrocina eventos para estes programas 

estruturados do Rotary por meio dos Subsídios Distritais. Ela também 

apóia as novas gerações por meio de programas educacionais, como as 

mencionadas Bolsas Rotary pela Paz, e de subsídios que financiam 

bolsas de estudo e projetos humanitários implementados por jovens ou 

em benefício destes. 

Neste mês de maio, dedicado às Novas Gerações, é importante 

conscientizar os Rotary Clubs de se comprometerem a envolver os 

jovens em projetos de serviços profissionais à comunidade nacional, ou 

mesmo comunidades internacionais, oferecendo programas e recursos 

que os apóiem. 

Temos um enorme potencial de futuros rotarianos, formados por essa 

juventude cada vez mais atualizada com os problemas sociais de suas 

comunidades, disposta a dar sua colaboração para superá-los. 

Entretanto, as estatísticas demonstram que ainda é reduzido o número de 

clubes de jovens existentes no Brasil. 

Mesmo assim, somos o segundo país no mundo que concentra o maior 

número de rotaractianos em seu território, atrás somente da Índia. 

Existem cerca de 15 mil rotaractianos, organizados em 655 clubes por 

todo o Brasil. 

O Rotaract trabalha pela compreensão mundial e pela cultura, luta 

contra o analfabetismo, realiza campanhas de combate à violência contra 

a mulher, mostra que limpar os rios e reciclar o lixo é possível, entre 

muitas outras ações. O Rotaract mostra que é possível fazer diferente. 

Com certeza, logo os dirigentes de clubes irão concluir que terá sido um 

investimento extraordinariamente válido apoiar essa juventude, pois ela 

irá garantir, em futuro próximo, a indispensável expansão e o 

desenvolvimento do Rotary. 

Reconhecemos que os rotarianos vêm servindo aos jovens e os 

apoiando, mas não custa incentivá-los a ampliar ainda mais o objetivo 

de sua atuação, amparando o sucesso pessoal e profissional desses 

jovens e reconhecendo a diversidade de suas necessidades. 

Não esqueçamos que eles representam o futuro da nossa 

organização. 

 

Governador2017/18-  João Bosco Ribeiro Béze 

 

 

 

 

 
 
UMA DIA DE MÃE: RICARDO FISCHER  

 

..."No teu riso é que eu encontro a paz profunda e o amor 

perfeito 

do teu corpo fiz meu leito como morada provisória para o 

encanto de tua vida.  

Sou o fruto do teu amor e da tua glória, um pedaço da tua 

história.  

De todas as rosas a mais linda e perfumada, a mais bela e a 

mais amada por Deus fosse escolhida para dá vida, és linda e 

encantada, és sim o mais doce mel dentro da mais fina flor.  

Em teu rosto fui a alegria de uma lágrima incontida foi tu 

quem me gera-se para a vida embalado nas asas do teu mais 

profundo amor. 

Amor que inventastes incondicional, louco e irracional tu me 

livrastes do mau e deus disse amém!. O mais rico tesouro da 

mais rica nobreza que um dia com certeza Deus me agraciou. 

Lava-se o meu pequeno corpo com teu sangue que me deu a 

vida e a dor de teu sagrado ventre que desse dia em diante 

ficou em ti pra todo o sempre como o teu amor por mim que é 

cego, gostoso e ardente porquê és a mais sublimada criatura 

que o supremo Deus um dia criou. Amo a te"...  

 

Este é o Luiz Fernando Serpa Junior. 

Nosso intercambista anfitrionado pelo 

distrito 4110, México e patrocinado pelo 

Rotary Club de Brazópolis. 

 

INTERCÂMBIO DE JOVENS DO DISTRITO 4560 

   Alberto Bittencourt 

 

 

 
 

 



 
 
 
 
 
 

O Numero de associados registrado com data de  30/06/2017são dados do RI –             N/I= Não Informado-  

Ranking de Frequência do Mês de Abril 
Ranking de frequência até 25 sócios Ranking de frequência acima 26 sócios  

Classificação Rotary Club  Classificação Rotary Club  
1º lugar Itajubá, Ouro Fino – 100% 1º lugar Itaúna – 91,52%  

2º lugar Itajubá-Oeste -  98,45% 2º lugar Divinópolis Leste – 88,32%  

3º lugar Alfenas – 98,35% 3º lugar Itapecerica – 86%  

Quadro Estatístico de Frequência e Movimentação de Sócios - D 4560 - Abril 2018 

Nº Rotary Club de 
Nº 

Reuniões 

Sócios Informados por: Admissão Baixas % 

RI 
30/06/2017 

Club 
30/04/2018 

Abr/ 
2018 

Abr/ 
2018 Frequência 

1 Alfenas(8192) 03 12 18 - - 98,35 

2 Alfenas- Norte (8193)  N/I 14 14 - -  

3 Arcos  (8194) N/I 11 16 - -  

4 Bambuí (8195) 04 19 24 - - 75,00 

5 Boa Esperança (8196) 04 22 21 - - 77,00 

6 Bom Sucesso (25292) 04 14 14 - - 89,28 

7 Brazópolis (8198) N/I 10 12 - -  

8 Camacho (84366) 05 09 11 - - 88,80 

9 Cambuí (30655) 04 11 10 - - 80,00 

10 Cambuquira (8199) N/I 15 15 - -  

11 Campo Belo (8201) N/I 23 23 - -  

12 Candeias (8202) N/I 21 21 - -  

13 Capitólio N/I      

14 Carmo da Mata (51050) 04 17 13 - - 84,46 

15 Carmo do Cajuru (8204) 04 31 35 02 - 78,89 

16 Carmo do Rio Claro (8205) N/I 22 24 - -  

17 Caxambu (8206) 04 14 14 - - 54,76 

18 Cláudio (8207) 04 19 19  - 78,00 

19 Córrego Fundo (82468) N/I 19 19 - -  

20 Cristais (22913) N/I 20 20 - -  

21 Cruzília (8208) N/I 11 11 - -  

22 Divinópolis (8209) N/I 14 14 - -  

23 Divinópolis Leste (8210) 04 39 38 01 - 88,32 

24 Divinópolis Oeste (8211) N/I 36 36 - -  

25 E-Club Esperanto (88478) 03 20 25 - - 75,00 

26 Elói Mendes (8212) 04 39 43 - - 83,70 

27 Formiga (8213) N/I 24 28 - -  

28 Guaxupé (8214) 04 18 19  - 74,00 

29 Guaxupé – Cafezais (87147) N/I 14 11 - -  

30 Iguatama (8215) 04 20 25 03 01 78,70 

31 Ilicínea (84198) N/I 05 05 - -  

32 Itajubá (8216) 04 17 20 01 - 100,00 

33 Itajubá 19 de Março (25350) 04 07 10 01 - 87,50 

34 Itajubá-Oeste  (8219) 04 16 20 - - 98,45 

35 Itanhandú (24157) 04 18 18 - - 88,00 

36 Itapecerica (8219) 04 35 35 - - 86,00 

37 Itaúna  (8220) 04 32 31 - - 91,52 

38 Itaúna-Cidade Educativa (22535) 04 21 17 - 01 77,00 

39 Itaúna-Cidade Universitária (22536 N/I 20 20 - -  

40 Lagoa Prata-Princesa Oeste(87202) N/I 14 17 - -  

41 Lavras  (8223) 03 14 17  - 90,00 

42 Lavras-Dos Ipês (86677) 04 18 18 - - 67,00 

43 Lavras-Sul (8224) N/I 26 24 - -  

44 Machado (8225) 04 21 22 - - 91,80 

45 Mateus Leme – Centro (82941) N/I 12 13 - -  

46 Monsenhor Paulo (8227) N/I 17 17 - -  

47 Monte Sião (27238) 04 14 18 - - 78,00 

48 Nepomuceno (86214) N/I 12 12 - -  

49 Oliveira (8228) 04 18 18 - - 79,20 

50 Ouro Fino (64674) 04 15 13 01 01 100,00 

51 Pains (8229) 04 17 19 - - 85,40 

52 Perdões (58389) N/I 11 11 - -  

53 Pimenta (51506) N/I 13 15 - -  

54 Pimenta- Mar de Minas(88244)  03 16 11 - - 75,00 

55 Piumhi (8230)  04 31 25 - - 95,53 

56 Poços de Caldas  (8232)  04 18 18 - - 69,57 

57 Poços de Caldas Sul (8233) N/I 22 22  - -  

58 Pouso Alegre-Das Gerais (60746) 04 13 11 - - 71,00 

59 Pouso Alegre-Sul  (51719) 04 27 31 - - 61,00 

60 São Gonçalo do Sapucaí (8236) N/I 21 20 - -  

61 São Lourenço (8237) N/I 09 09 - -  

62 São Tiago (8238) 04 14 17 - - 82,35 

63 Três Corações (8240) N/I 26 28 - -  

64 Três Pontas (8241) N/I 18 20 - -  

65 Varginha (8242) 04 25 25 - - 88,00 

 Total de companheiros no Mês  1187     

 
O Governador João 
Bosco Ribeiro Béze vem 
mui respeitosamente 
agradecer a cada um 
dos companheiros que 
se empenharam em 
adquirir e vender o 
bilhete do Festival de 
Prêmios. O ponto alto 
estará acontecendo na 
Conferência 
“Rotarianos Fazendo a 
Diferença”. 
Todos vocês mostraram 
o que é ser e fazer 
diferente. 
A nossa Fundação 
Rotária será beneficiada 
e nós mais ainda pois 
poderemos fazer proje-
tos fantásticos para 
nossas comunidades. 
 
O prazo para o acerto 
final dos pagamentos 
dos bilhetes se 
encerrou no dia 30 de 
abril 
 
Dia 12 de maio corre o 
carro pela Loteria Federal.  
 
Vamos agora nos deliciar 
com os sorteios que 
acontecerão durante a 
conferência.  
 
Obrigado a todos! 
 
 

 
 

 
 
A frequência deverá ser 

informada, no endereço: 

http://sistemas.rotary4560.org

.br/ e no email 

hortaribeiro@gmail.com        
 

Festival de Prêmios 
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 Clubes que são Notícia 
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Rotary de Divinópolis Leste, através do proprietário da 

empresa Cidadã Somar Engenharia e Presidente do Rotary de 

Divinópolis Leste Paulo Roberto Ramos Júnior, fez a entrega 

do título de companheiro Paul Harris ao companheiro 

Anderson Daniel Rodrigues. 

 

 
O Rotary Guaxupé Cafezais realiza campanha e entrega quatro 

camas hospitalares a Associação Cervos Bom Pastor da cidade 

de Guaxupé (MG). Para Maria Tereza Sales, presidente do 

Rotary Guaxupé Cafezais, este projeto irá continuar e outras 

doações serão realizadas através do projeto Banco Ortopédico. 

Walmor Zambroti, destacou a importância das doações dos 

empresários da cidade de Guaxupé que ajudaram a conseguir 

todo o restante do dinheiro para a compra das camas 

hospitalares. Para Levi que é presidente da Associação Bom 

Pastor, informou que os equipamentos recebidos será para 

utilização da entidade e também para uso da comunidade. 

 

 
RC de Carmo do Cajuru realizou a queima da galinha que foi o 

maior sucesso. Governador Béze esteve presente lá também. 

 
Em comemoração ao aniversário de Paul Harris o 

Rotary Club de Eloi Mendes inaugurou uma praça com 

seu nome no pátio do lar São Vicente de Paulo, para 

conforto dos usuários daquela casa. 

 

 
Rotary de Machado recebe verba da Prefeitura 

Municipal para construção de banheiros e aquisição de 

material para utilização em projeto esportivo junto  a 

crianças e adolescentes da comunidade. Parceria que 

rende e continuará a render muitos frutos!! 

 

 
Educandário São João Batista de Itapecerica adquiriu 

brinquedos com valor recebido de doação do RC de 

Itapecerica. Jovens agora se divertem. 

 
Momento especial vivido no RC Pouso Alegre Sul com 

a homenagem aos Policiais Militares.  



Clubes que são Notícia 
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Durante a pré-inauguração da nova sede do Sindimei 

(Sindicato Intermunicipal das Indústrias Metalúrgicas, 

Mecânicas e do Material Elétrico de Itaúna), ocorrida no 

dia 20/04/2018 foi inaugurado um auditório que leva o 

nome do nosso Companheiro do Rotary de Itaúna, Jorge 

Vasconcelos dos Reis, que é fundador da ótica Visual e foi 

diretor do Sindimei de 2001 a 2007. 
Fundado em 18 de abril de 1990, por iniciativa de 

empresários da indústria metal-mecânica e do material 

elétrico de ltaúna e região, o SINDIMEI é um instrumento 

efetivo em defesa dos legítimos interesses do setor, 

contando sempre com o apoio dos empresários que 

compartilham o espírito e os valores do associativismo. Sua 

atuação abrange as cidades de Itaúna, Itatiaiuçu e Mateus 

Leme. Parabéns Companheiro Jorge! Seu trabalho em prol 

da comunidade itaunense é reconhecido por todos nós! 

 

 
 
Plantio de árvores em uma área de preservação 

permanente(A.P.P), córrego da Pedrinha, Iguatama- MG 

 

 
 
 

 
RC de Arcos na Assembléia Distrital em Lavras 

 
RC de Lavras Sul também participando da Assembléia 

Distrital na cidade de Lavras. 

 

 
RC de Itapecerica fazendo a alegria de seus associados e 

angariando um dinheirinho  realizou um bingo. 

 

 
RC Guaxupé-Cafezais participa de festa da APAE. 

 

 



Clubes que São Notícia  

 
 

 

  

O Distrito 4560, de Rotary International está em festa. O 

Governador 2017/2018, João Bosco Ribeiro Béze, teve a 

alegria de entregar em 19.04.2018 o Certificado de 

Admissão do Rotary Club de Capitólio em RI, datado de 

15.03.2018. Muito obrigado a companheira designada pelo 

Governador para a criação do clube, Maria Margarida 

Costa, ao clube padrinho, o Rotary Club de Piumhí e 

principalmente aos capitalinos que entenderam o 

verdadeiro espírito do SERVIR. 
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   GDPR Project Team               Ciclo de Conselhos 2017/20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Européia (GDPR) entra em 

vigor em 25 de maio. Como os funcionários do Rotary processam os dados pessoais 

de rotarianos, rotaractianos e participantes de programas rotários, entre outros, que 

residem na União Européia, nós precisamos obedecer a esta nova lei de privacidade. 

 

A proteção da sua privacidade e informações pessoais é algo que levamos 

extremamente a sério. Por isso, estamos aproveitando esta oportunidade para 

reforçar nossos métodos de privacidade e segurança para todos aqueles que 

compartilham seus dados conosco, independentemente de onde morarem. 

 

O que o Rotary já faz para proteger seus dados 
Muito tempo antes deste regulamento, já tomávamos o máximo de cuidado no 

sentido de proteger as informações das pessoas a quem servimos. As normas de 

privacidade do site do Rotary discorrem sobre quais informações coletamos, como 

fazemos isso e para quais fins. Nós damos aos usuários o controle dos seus dados, 

para que decidam quais informações pessoais compartilhar e atualizar.  

 

Visando salvaguardar seus dados pessoais, nossos bancos de dados são protegidos 

por senha em servidores seguros e com firewall. Além disso, temos como regra que 

os nossos funcionários participem de treinamento anual sobre segurança de dados. 

 

No processo de nos adequarmos ao regulamento GDPR da União Européia, 

fortificamos ainda mais as nossas próprias normas de proteção de dados. 

  

Preparação do Rotary ao GDPR 
Fizemos uma análise de risco e um levantamento para saber até que ponto o Rotary 

estava em conformidade com o GDPR. Com base nos resultados, pudemos entender 

como o novo regulamento afetará nossos processos e o que precisamos mudar, e 

estabelecemos as seguintes áreas de foco para atender às exigências do GDPR: 

 

•    Inventário. Fizemos um inventário de todas as atividades de processamento de 

dados pessoais para atender ao Artigo 30 do GDPR. 

•    Base legal. Revisamos todo o processamento de dados para garantir que 

tenhamos uma base legal documentada ou uma razão plausível para todos os 

processos.  

•    Normas e avisos. Estamos atualizando a norma de privacidade do site, e seremos 

ainda mais específicos quando avisarmos os usuários sobre a forma como utilizamos 

seus dados pessoais. 

•    Registros. Nós manteremos registros com informações pessoais somente pelo 

tempo necessário. 

•    Procedimentos em caso de violação de dados. Revisamos as diretrizes para 

tratar casos de violação de dados e informar as partes afetadas. 

 

Informações 
Nós publicaremos no site Rotary.org quando postarmos a revisão da nossa norma de 

privacidade. Se você for à Convenção Internacional em Toronto e quiser saber mais 

sobre o que estamos fazendo para estar dentro dos conformes, não perca 

o workshop Data Privacy and Data Protection: Rotary’s Compliance with GDPR, a 

ser realizado em 27 de junho das 13h00 às 14h00.  

 

Fique à vontade para enviar suas dúvidas sobre o assunto para privacy@rotary.org. 

 

  

ONE ROTARY CENTER  

1560 SHERMAN AVENUE  

EVANSTON, ILLINOIS 60201-3698 EUA 

ROTARY.ORG  

 

 

Prezados companheiros(as),  

Governadores, Governadores Assistentes, 

Presidentes e Secretários de Clubes do 

Distrito 4560, 

Repasso informações do Council Services 

alusivas ao COR e COL 2019, para 

conhecimento e providências dos clubes 

interessados em apresentar propostas do 

COR de 2018, cujo prazo encerra-se em 

30 de junho do corrente ano de 2018, 

colocando-me, como Representante do 

Distrito no Conselho de Legislação, à 

disposição dos clubes para auxiliar na 

formulação de propostas. 

Saudações rotárias, 

 

Luiz de Araujo Filho 

Gov. 2007/2008 e 2009/2010 

 

Caros rotarianos,  

 

Vimos por meio desta passar algumas 

informações importantes.  

Conselho de Resolução (COR) 
O seu distrito deve decidir se apresentará 

ou não proposta ao COR de 2018.  Para 

saber como elaborar e submeter 

propostas, consulte o documento Como 

propor resoluções. Todas as propostas 

devem ser recebidas até 30 de 

junho pelo formulário on-line.  

Workshops 
Facilitada pelo chair do Conselho de 

Legislação (COL), Duane Benton, e pelo 

instrutor do evento, Bradford Howard, a 

sessão sobre o COL durante a Convenção 

Internacional em Toronto, Canadá, será 

na segunda-feira, 25 de junho, das 15h00 

às 16h30 na sala 201. Se estiver na 

cidade, este workshop será ideal para 

você esclarecer dúvidas, principalmente 

se for participar do COL de 2019. 

Treinamentos 
Os representantes distritais, também 

chamados delegados, devem concluir o 

curso on-line e fazer o treinamento sobre 

o COL oferecido no Instituto Rotary.  

Estes dois treinamentos visam preparar os 

participantes para que tenham um bom 

desempenho no evento.  Para se inteirar 

mais, leia as respostas às perguntas mais 

frequentes e o Manual do Representante 

Distrital.  Quem não completar ambos os 

treinamentos não terão ressarcidas as suas 

despesas com o COL de 2019. 

COL de 2019  
O próximo Conselho de Legislação está 

marcado para acontecer entre 14 e 18 de 

abril de 2019 em Chicago, EUA.  O 

departamento Rotary Meetings enviará os 

materiais de inscrição até dezembro deste 

ano.  Reserve tempo suficiente para tirar 

o visto americano, caso precise. 

Envie dúvidas sobre o COL ou COR 

para council_services@rotary.org. 

Atenciosamente, Sarah Christensen 

Supervisor | Council Services 
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Prestação de Contas – Distrito 4560 – Ano Rotário 2017/18 

Arrecadação Anual – com a Per capta Distrital – 30/04/2018 
Material apresentado pelo Tesoureiro Distrital Nivaldo Selmo Diniz Araújo- ano Rotário 2017/18 

NÚMERO VALOR     
RECEITA 

REALIZADA 
  

ASSOCIADOS PERCAPTA TOTAL   215.998,83   

1172 R$ 188,00 
R$ 

220.336,00 
  DESPESAS    

VALOR A SER DISTRIBUÍDO 
R$ 

200.336,00 
  994,65   

   
      

DISTRIBUIÇÃO E GASTOS 

DESCRIÇÃO/% 
RECEITA 

PREV 
RECEITA 

REAL 
DESPESAS SALDO 

CONFERÊNCIA - 60% 120.201,60 129.559,30 41.382,80 88.216,50 
DESP. GOV. INDICADO -3 % 6.010,08 6.479,96 949,22 5.530,75 
COLÉGIO GOVERNADORES - 5% 10.016,80 10.799,94 3.555,63 7.244,31 
DESP. GOV. ELEITO -7 % 14.023,52 15.119,92 20.225,23 -5.105,31 
DESP ROTARACT/INTERACT - 4% 8.013,44 8.639,95 3.061,71 5.578,25 
DESP DO GOVERNADOR - 14% 28.047,04 30.239,84 20.320,71 9.919,13 
GOV ASSISTENTES - 7% 14.023,52 15.119,92 69,63 15.050,29 
ESCRITÓRIO CENTRAL - LAVRAS 9,07% 20.000,00 20.000,00 19.389,95 610,05 

TOTAIS 220.336,00 215.998,83 108.954,87 127.043,96 

      OBS: 1172 É O NÚMERO DE ASSOCIADOS EM 04 DE JULHO DE  2017 EM R.I. 
 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 

 
Notícias do Rotaract e Interact 

Showcase 
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Distrito 4560 - ontem, 1º de Maio, foi dia de criação do Rotaract Club de Pimenta, que conta em seu quadro associativo jovens 

empreendedores e dinâmicos, muitos deles já graduados e outros cursando universidades, todos imbuídos no espírito do SERVIR. 

Parabéns Presidente do Rotary Club de Pimenta, companheiro Milton Garcia. Parabéns Presidente do Rotaract Club de Pimenta, 

companheiro Gustavo Macedo. O Governador João Bosco Ribeiro Béze sente-se honrado e feliz com mais um club de Rotaract 

em seu ano rotário. Que venha o de Bambuí. 

 


