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O Rotary e as novas gerações!

 Desde que me envolvi e encantei, como simples 

rotariano, com as atividades da nossa organização, ao 

ingressar, em 1970, no Rotary Club do Recife – onde fui 

presidente, diretor de comissões e avenidas –, ou como 

governador de distrito, percebi a grande importância dos 

integrantes mais jovens da nossa Família Rotária para o 

futuro dessa secular organização.

 Sempre vislumbrei significativas esperanças e um 

grande potencial para a expansão do Rotary naqueles que 

participam dos programas pró-juventude, como Rotaract, 

Interact, Ryla e Intercâmbio de Jovens, ou naqueles que se 

sentem atraídos e se envolvem em atividades de Rotary 

Clubs e distritos.

 Lembro que, nos idos de 1996, o então presidente do 

Rotary International, Luis Vicente Giay, criou o termo 

Novas Geraçõese afirmou que o futuro da nossa organiza-

ção dependia do envolvimento dos jovens em seus progra-

mas e atividades. Na Convenção do Rotary International 

em Calgary, Canadá, ele disse: “A visão que tivermos do 

futuro fará a diferença entre o nosso sucesso ou fracasso. 

As Novas Gerações são o nosso investimento no futuro. 

Portanto, vamos começar a construir o futuro”.

 As Novas Gerações se tornaram a Quinta Avenida 

de Serviços do Rotary, em 2010, e sua definição está no 

quinto artigo nos Estatutos Prescritos para o Rotary Club: 

“Serviços às Novas Gerações – A Quinta Avenida de Serviços 

reconhece a mudança positiva trazida pelos jovens através 

do incentivo a atividades de desenvolvimento de líder, 

engajamento comunitário, prestação internacional de 

serviços e de programas de intercâmbio que enriquecem e 

promovem a paz e a compreensão mundial”. 

 Neste mês de maio, dedicado às Novas Gerações, é 

importante conscientizar os Rotary Clubs de se compro-

meterem a envolver os jovens em projetos de serviços 

profissionais à comunidade nacional, ou mesmo comuni-

dades internacionais, oferecendo programas e recursos 

que os apoiem.

 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, organiza-

dos em 655 clubes por todo o Brasil.

 O Rotaract trabalha pela compreensão mundial e 

pela cultura, luta contra o analfabetismo, realiza campa-

nhas 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 extraordinaria-

mente válido apoiar essa juventude, pois ela irá garantir, 

em futuro próximo, a indispensável expansão e o desen-

volvimento 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 reconhe-

cendo a diversidade de suas necessidades. Não esqueça-

mos que eles representam o futuro da nossa organização.

Clubes de Interact e Rotaract do Distrito 4560 na ocasião de sua Assembléia Distrtital em Arcos/MG

José Ubiracy Silva
Diretor Rotary International
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 Estamos na contagem regressiva 

dos preparativos para a nossa 108ª 

Convenção Internacional, que acontece-

rá de 10 a 14 de junho em Atlanta. O even-

to é sempre aguardado com ansiedade e 

expectativa, e este ano ele certamente 

será inesquecível com a grande celebra-

ção do centenário da Fundação Rotária. 

Festejaremos animados pelo lema do 

nosso  ano,  Rotary  a  Serv iço  da 

Humanidade, e pelos 100 anos de exce-

lentes ações da Fundação Rotária mun-

dialmente.

 Ainda há tempo de se inscrever 

pelo site riconvention.org/pt. Não há 

forma mais adequada de encerrar um 

ano rotário do que ao lado de 40.000 

pessoas unidas no mesmo propósito, 

com as quais você pode conversar, se 

divertir e até planejar futuras parcerias.

 Um bom motivo de ir a Atlanta é 

para assistir à apresentação de Bill 

Gates, amigo querido e parceiro nosso de 

peso. Recomendo também a Conferência 

Presidencial da Paz, realizada nos dias 9 

e 10 de junho, que terá a presença de 

Bernice King, filha de Martin Luther 

King Jr. e Coretta Scott King.

 Tenho orgulho de ser o anfitrião de 

uma Convenção que acontece pratica-

mente no meu quintal. Atlanta, cidade 

moderna que resume a essência e hospi-

talidade do sul dos Estados Unidos, fica 

somente a duas horas da minha casa. A 

Comissão Anfitriã planejou uma sema-

na cheia de atividades, começando com 

o evento musical de sábado à noite: "Blue 

Jeans and Bluegrass".

 Dance ao som do ganhador do 

Grammy Ricky Skaggs e sua banda 

Kentucky Thunder, no Centennial 

Olympic Park. Encontre amigos no 

Centennial Celebration Block Party e 

também no Peace Tour. Arregace as 

mangas para ajudar no projeto Habitat 

Home Build e amarre os cadarços para a 

corrida/caminhada 3K. Ah, e antes de 

você partir, retorne à Casa da Amizade 

para um dos momentos mais aguarda-

dos: a festança dos 100 anos da 

Fundação, com direito a bolo e sorvete.

 Razões não faltam para todo rotari-

ano celebrar com a Judy e eu em Atlanta.

John F. Germ
Presidente ����-��

Tenho orgulho de ser o an�trião de uma Convenção que acontece praticamente no meu quintal. Atlanta, cidade moderna 
que resume a essência e hospitalidade do sul dos Estados Unidos, �ca somente a duas horas da minha casa. 



PALAVRA DO GOVERNADOR

 O Rotary International tem realizado um trabalho, 

efetivamente, fundamental de acolhimento e de criação de 

ambiência favorável ao desenvolvimento da Juventude no meio 

Rotário.

 Criaram-se vários Programas Estruturados, em Rotary, 

para esse objetivo, como: RYLA, INTERACT, ROTARACT, 

INTERCÂMBIO DE JOVENS. Além disso, “de acordo com o Código 

Normativo do Rotary 8.060, deixa claro “que todo Rotariano tem a 

responsabilidade de preparar os jovens, ajudando-os a adquirir 

habilidades que irão capacitá-los para um futuro melhor, e 

também de reconhecer necessidades. Clubes e Distritos devem 

implementar projetos em apoio às necessidades fundamentais 

das Novas Gerações: Saúde, valores humanos, educação e desen-

volvimento pessoal.”  E no Código Normativo 2.110.1 há referência 

à preocupação que o Rotary International tem em relação aos 

jovens, em especial à sua segurança e integridade.” O Rotary 

International se empenha em desenvolver e cultivar um ambien-

te seguro para todos os participantes de atividades rotárias. É de 

responsabilidade dos rotarianos, cônjuges e parceiros de rotaria-

nos, e outros voluntários de Rotary, salvaguardar ao máximo o 

bem–estar das crianças e dos jovens com as quais entram em 

contato, protegendo-os de qualquer abuso ou assédio físico, 

sexual e emocional. ”(Cartilha Rotária, Neri Gervásio Wagner, 

Ed.Germânica, 13ª  Edição, pág. 98).

 Então, salta aos olhos que a nossa responsabilidade é 

objetiva, ou seja, é inerente a Rotary e aos Rotarianos a missão de 

cumprir as tarefas de acolhimento dos jovens e das crianças, seja 

através da criação, interação e acompanhamento dos Interacts, 

dos Rotaracts, seja através da promoção dos Rylas, resgatando 

jovens da comunidade, seja através do Intercâmbio de Jovens, 

oportunizando crescimento aos nossos jovens! 

 Há muito para se fazer. Se o Rotary Club se dedicar 

somente a isso, já estará mudando o futuro da comunidade e 

perenizando a si mesmo. 

 O amparo, a segurança, o desenvolvimento de nossos 

jovens e crianças exige que estejamos presentes em seus projetos 

e reuniões, participemos de seus sonhos de uma sociedade mais 

justa e solidária!

 Isso é viver Rotary!

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

Então, salta aos olhos que a nossa responsabilidade é objetiva, ou seja, é inerente a Rotary e aos Rotarianos a missão de cumprir as 
tarefas de acolhimento dos jovens e das crianças, seja através da criação, interação e acompanhamento dos Interacts, dos Rotaracts, 

seja através da promoção dos Rylas, resgatando jovens da comunidade, seja através do Intercâmbio de Jovens, oportunizando 
crescimento aos nossos jovens!
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Carmen Sílvia Toledo Da Pós Rodrigues
Coordenadora ASR ����-��

Há muito que fazer para tornar o mundo melhor mas, muitas vezes temos poucos recursos
materiais e humanos, mesmo assim, não devemos desanimar nunca. 

REFLEXÃO

“Com certeza não solucionarás todos os problemas do mundo. 

Não obstante, podes e deves contribuir para que isto aconteça. Se 

não impedes a guerra, tens recursos para evitar as discussões 

perturbadoras que te alcançam; se não consegues alimentar a 

multidão esfaimada, possuis uma côdea de pão para oferecer a 

alguém; se não dispões de saúde para brindar aos enfermos, logra 

socorrer um padecente; se não solucionas os dramas humanos, 

concorre para acalmar uma pessoa; se não tens meios para 

liderar grupos acelerando mudanças que se devem operar no 

mundo, modifica-te, interiormente, enobrecendo-te na ação do 

bem e da solidariedade.” (Joanna de Angelis).

 Queridas amigas das Associações de Senhoras de 

Rotarianos, cuja denominação se amplia para além de simples 

cônjuges de Rotarianos. Observamos que nem todas associadas 

são esposas de Rotarianos. Nossas ASRs, na prática, incluem 

mães, irmãs, filhas, amigas ou simplesmente voluntárias da 

comunidade dispostas a ajudar ao próximo. Esta organização, 

cujo nome popular ficou conhecida como “Casa da Amizade”, 

surgiu quando há tempos atrás, não se permitia a participação 

do sexo feminino nos Clubs de Rotary. Mas a realidade mudou e 

o Rotary Internacional cedeu às mudanças naturais da socieda-

de, acompanhou a evolução de paradigmas e, passou a reconhe-

cer e a valorizar a mulher como deveria ser. Assim, abriu as 

portas da Organização Rotary a milhares de mulheres profissio-

nais, segundo dados da revista mensal Rotary Brasil, somos hoje 

266.046, ou seja, quase duzentas e setenta mil Rotarianas no 

mundo todo contra 970.000 associados homens. No Brasil 

chegamos a apenas 13.388 Rotarianas. É um número ainda 

muito baixo em relação ao sexo masculino, mas estamos 

caminhando na conquista destes espaços, porque isso, na 

verdade, só depende de cada uma de nós. No entanto, muitas 

companheiras preferem continuar a trabalhar através das ASR, 

mantendo seu grupo exclusivamente feminino. É uma opção 

que devemos respeitar, principalmente porque este modelo de 

associação tem funcionado muito bem em várias cidades do 

nosso Brasil.

 Em outros distritos, as ASR foram constituídas como 

ASFAR – Associação de familiares e amigos de Rotarianos, esta é 

outra possibilidade de trabalhar junto ao Rotary com a inclusão 

de homens. O que parece ser bem democrático. Essa é a nossa 

diversidade de grupos de trabalho que surgiram por causa do 

Rotary. Enfim, o mais importante é que o Rotary e as ASR ou 

ASFAR, se unem num mesmo objetivo: promover o companhei-

rismo e a paz através do Serviço à Humanidade. 

 Confesso que eu fiquei muito feliz de conhecer as ASR do 

nosso Distrito e que tenho pensando e desejado me filiar 

oficialmente a alguma casa, pagar a per capta, mesmo residin-

do em Poços de Caldas, me tornando uma “e-sócia”.  Fica a 

sugestão para expansão do quadro associativo das ASR através 

da internet. Nada impede que pertençamos a duas associações: 

Rotary e ASR, oportunidades interessantes para Servir mais à 

Humanidade e Fazer a Diferença na comunidade.

 A Conferência Distrital e o Chá da Amizade ocorridos no 

período de 18 a 21 de maio em Poços de Caldas, no Palace Hotel, 

Palace Casino e na Urca, foi um grande sucesso!  Eu, o 

Governador João Otávio e toda equipe de trabalho, inclusive a 

Prisma Eventos de Poços de Caldas, nos esforçamos para ofere-

cer o melhor a todos Rotarianos, todas as companheiras das 

ASR, amigos, familiares e visitantes.
DOAÇÕES À CASINHA FELIZ - END POLIO NOW

 Na última sessão plenária da Conferência realizamos o 

sorteio do Reconhecimento “Paul Harris”. O valor arrecadado 

permitiu contemplar 02 ASRs e um Club , O Rotary Club de 

Alfenas, a ASR de Oliveira e a ASR de Carmo do Cajurú.  Além dos 

03 titulares, a transferência de pontos dos mesmos irá benefici-
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ar mais três agraciados, somando então 06 novos companheiros 

Paul Harris. Agradecemos todas doações realizadas pelo clubs e 

ASRs à Casinha Feliz em nossas visitas, cujo objetivo principal foi 

a doação à Fundação Rotária para o programa “Fim da 

Poliomielite” no mundo. Ficamos felizes com as metas alcança-

das, e parabenizamos mais uma vez a ASR de Cruzília que obteve 

o primeiro lugar nas doações especiais à casinha em comemo-

ração aos 100 anos da criação da Fundação Rotária e, que foi 

premiada também com um belo e valioso vaso de cristal artesa-

nal do mestre italiano Mário Seguso, feito com cristal e ouro 24 

kilates. Também parabenizo as ASR : 2º lugar - ASR ITAPECERICA; 

3º lugar - ASR ITAÚNA; 4º lugar - ASR SÃO TIAGO; 5º lugar - ASR 

IGUATAMA, que também receberam belos cristais especiais com 

a marca artística Seguso/Cá d'oro-Poços de Caldas-MG.

 Agradeço a toda equipe da Coordenadoria pelo apoio 

durante este ano e durante o encontro das ASRs, em especial à 

tesoureira Vani, Protocolo Magali e Luciana Vieira, Secretária 

Rita Augusta, a Marilene Rodrigues e, mais a colaboração das 

meninas da Casa da Amizade de Oliveira que com muito carinho 

nos ajudou a conduzir a recepção no chá da Amizade.  Todas 

associadas e equipe distrital ficaram muito satisfeitas com os 

troféus e justos reconhecimentos em certificado recebidos pelas 

metas alcançadas nesta gestão.  Nosso agradecimento à Ligia 

Melo Araujo da ASR de Itapecerica pela dedicação na providencia 

dos troféus, certificados e placas. Enfim, muitas companheiras 

anonimamente deram sua colaboração de uma forma ou de 

outra para que o nosso evento fosse bem sucedido. 

 O Baile, impecável, como muitos disseram, foi abri-

lhantado pela Orquestra Românticos de Poços e o jantar muito 

bem elaborado pelo Paulo Pirola Buffet da cidade de Vargem 

Grande do Sul. Aliás, os salões do Palace Casino por si só já são 

maravilhosos, proporcionaram um ambiente requintado e 

agradável a todos. Tudo funcionou perfeitamente!

 A abertura da Conferência foi extraordinária com as 

homenagens ao casal Patrono da Conferencia, Sérgio Bonanni e 

esposa Sandra Maria, e, com a emocionante palestra do Plínio 

Oliveira vindo especialmente de Curitiba-PR, para nos brindar 

com suas canções e palavras de sabedoria e amor ao próximo. 

Enfim, todas as palestras que ocorreram nesses dias em 

diversos locais, mostraram ótimo conteúdo informativo e 

formativo.

 Finalizando, de nossa Reflexão inicial podemos extrair 

a ideia de que há muito que fazer para tornar o mundo melhor e 

pacífico, mas, muitas vezes temos poucos recursos materiais e 

humanos, mesmo assim, não devemos desanimar nunca.  É 

necessário enfrentar os desafios, superar as divergências, unir 

esforços para o bem comum, atuando no mundo mesmo que em 

pequenas ações, doses diárias de maior paciência, compreen-

são, doações de migalhas de boa vontade e persistência no 

trabalho com o compromisso assumido como voluntário. 

 Assim, nós agradecemos muito a Deus, à nossa família 

e a todos (as) vocês por estarmos concluindo nossa gestão 

2016/2017 com bom ânimo, força e a certeza do dever cumprido. 

Carmen Rodrigues

Foto: ASR de Oliveira 
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ENVIO DA FREQUENCIA MENSAL

FREQUENCIA

 Foi enviado, no dia 02 de junho de 2017, 

pelo Ministério Público do Estado de Minas 

Gerais, um documento que institui uma Rede de 

Voluntários do MPMG, com o objetivo de promo-

ver maior inteiração entre a instituição e a socie-

dade, com vistas à solução das demandas exis-

tentes, que envolvam a defesa dos direitos socia-

is, assuntos públicos disseminação da cultura do 

voluntariado, bem como para a construção de 

uma sociedade justa, livre e solidária.

 Considerando que o Rotary possui exce-

lentes instrumentos para a colaboração nesta 

empreitada, além de larga experiência em volun-

tariado, é recomendado que se estabeleçam 

contatos com o Ministério Público local, disponi-

bilizando o Rotary Club como parceiro neste 

trabalho. Também, será de todo interesse 

demandar ações do Ministério Público nos 

Projetos do Rotary Club, mormente, com referên-

cia ao Meio Ambiente, às questões do menor e 

adolescente, aos cuidados com o idoso e na pre-

servação dos mananciais aquíferos e na atenção 

ao tratamento sanitário. É enorme o leque de 

atividades em que o MP pode e deve interferir, 

quando demandado pela sociedade organizada. 

 Após o primeiro contato com o MP local, a 

demanda deve ser levada com a citação do docu-

mento em epígrafe. 

 Temos a parceria do Ministério Público do 

Estado de Minas Gerais. Demandemos e fortifi-

quemos esta valiosa parceria!

 Acesse a integra deste documentos no site 

da Governadoria: .www.rotary4560.org.br

Oportunidade de parceria
com o Ministério Público
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COLUNAS

 Em 2016, a Fundação Rotária recebeu a maior pontua-

ção possível da Charity Navigator, 100 dentre 100 pontos, por 

sua forte saúde financeira e compromisso com a prestação de 

contas e transparência.

 Foi o nono ano consecutivo que a Fundação ganhou a 

classificação quatro estrelas do avaliador independente de 

instituições de caridade dos EUA, uma distinção que apenas 1% 

das instituições do gênero conquista.

 Além disso, a Associação de Profissionais da Captação 

de Recursos apontou a Fundação Rotária como a Fundação 

Mais Notável do Mundo de 2016, título dado a entidades de 

peso, como Kellogg e MacArthur.

 Essas organizações concordam num ponto: quando 

você doa à Fundação Rotária, está investindo sabiamente. Nós 

damos a maior atenção às doações que recebemos, aplicando 

os recursos com responsabilidade para que a doação cause o 

maior impacto possível por muitos anos.

DIRECIONANDO SUA DOAÇÃO

 Há um motivo pelo qual os rotarianos doam à 

Fundação Rotária: é uma maneira simples de atingir seus 

objetivos filantrópicos, seja apoiando projetos hídricos, 

educacionais ou profissionalizantes.

 “Até mesmo a menor doação pode ser feita a um fundo 

específico, a um Subsídio Global, ao combate da pólio ou a uma 

área de enfoque dentro do Fundo Mundial", afirma April 

Jensen, que trabalha no Departamento de Captação de 

Recursos da Fundação e é associada do Rotary Club de 

Evanston, EUA. "Quando a pessoa não tem restrições quanto ao 

destino do dinheiro, a Fundação aplica os recursos onde sejam 

mais necessários."  

 Você já pensou em criar um fundo para financiar 

bolsa de estudos ou abrir uma fundação da sua própria famí-

lia, mas não queria ter a dor de cabeça de administrá-la? Deixe 

a Fundação Rotária cuidar disso. Quando você doa mais de 

US$25.000, nós lhe enviamos relatórios personalizados deta-

lhando os projetos que se tornaram possíveis graças à sua 

generosidade. É possível fazer sua doação do modo que se 

adapte melhor à sua situação financeira, como em dinheiro, 

ações ou por testamento.

INVESTINDO SEU DINHEIRO

 Em 2015-16, a Fundação desembolsou 91% em progra-

mas e subsídios, e só 9% com despesas administrativas. 

Então, como a entidade garante que a maior parte da sua 

doação apoie iniciativas sustentáveis da sua preferência?  

 “Para garantir que os fundos para o projeto estejam lá 

quando necessário", diz o ex-presidente do Rotary 

International, Ron Burton, atual presidente da Comissão de 

Investimentos da Fundação, "todas as contribuições para o 

Fundo Anual da Fundação são investidas durante três anos.”

 A Comissão de Investimentos é formada por três 

curadores da Fundação e seis rotarianos da área de finanças, 

garantindo que as doações sejam investidas de forma respon-

sável durante esse período. 

 Depois de três anos, os ganhos de investimento sobre 

a sua doação cobrem as despesas operacionais da entidade. 

 “Não conheço outra organização que tenha um siste-

ma como esse", orgulha-se Jensen. "É brilhante.” 

 O principal é dividido em 50/50, com metade indo 

para o Fundo Distrital de Utilização Controlada (FDUC) e meta-

de para o Fundo Mundial, um fundo que os curadores da 

Fundação Rotária usam para outorgar subsídios.

CONCEDENDO SUBSÍDIOS

 Quando a Fundação concede um subsídio para finan-

ciar um projeto, como ela garante que seu dinheiro terá 

impacto duradouro? 

 “A sustentabilidade começa com a avaliação da comu-

nidade", explica Philip Silvers, ex-diretor do RI e chair da 

Equipe de Consultores Técnicos (Cadre) da Fundação. 

 Antes dos rotarianos criarem projetos, eles conver-

sam com pessoas da comunidade — pais, crianças, idosos e 

líderes — para entender o contexto mais amplo por trás do que 

a comunidade precisa. 

 "Então, quando o projeto acontece, a comunidade pode 

ver sua participação nele", afirma Silvers. "O que realmente 

queremos é que a comunidade se aproprie do projeto desde o 

início.” 

Fonte: rotary.org

Com a Fundação Rotária,
a sua doação está em boas mãos
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 Seis elementos de sustentabilidade devem ser trata-

dos na concepção de um projeto de Subsídio Global: começar 

com a comunidade, incentivar a apropriação local, fornecer 

treinamento, comprar localmente, encontrar financiamento 

local e medir seu sucesso. 

 Esses elementos asseguram que o projeto forneça 

soluções de longo prazo que a própria comunidade poderá 

bancar após o encerramento do subsídio. 

 Os parceiros na iniciativa não precisam pensar em 

tudo isso sozinhos. Para ajudar na concepção do projeto, a 

Fundação Rotária conta com funcionários específicos para 

lidar com subsídios, com conhecimentos sobre questões 

regionais e culturais, e gerentes das áreas de enfoque, com 

experiência de campo significativa em suas especialidades. 

 Ao conectar clubes a especialistas locais e regionais 

para fornecer orientação sobre o desenvolvimento de 

Subsídios Globais sustentáveis de grande escala, o Rotary se 

compromete a financiar projetos com impacto duradouro nas 

comunidades. 

 O presidente da Comissão de Serviços Internacionais 

do seu distrito pode ajudar você a se conectar com uma rede de 

especialistas locais, como membros de Grupos Rotarianos em 

Ação, rotaractianos, bolsistas do programa Bolsas Rotary pela 

Paz e alumni que se voluntariam para ajudar com projetos e 

planejamento de Subsídios Globais.

PROJETOS ROBUSTOS

 A Fundação Rotária tem a Cadre de Conselheiros 

Técnicos, uma rede de voluntários disponíveis para fornecer 

conhecimentos e conselhos. Com um banco de dados de 700 

especialistas nas seis áreas de enfoque do Rotary, além de 

outras especialidades — mediadores, diplomatas, obstetras, 

engenheiros, banqueiros e agrônomos, por exemplo — é certo 

que existe alguém que poderá ajudar se surgir um obstáculo.

 Os membros da Cadre desempenham um papel 

importante no sentido de garantir que as verbas dos doadores 

tenham impacto a longo prazo. Em nome da Fundação 

Rotária, os membros da Cadre fazem uma análise técnica da 

viabilidade de subsídios maiores, antes que eles sejam conce-

didos, e realizam visitas ao local para avaliar como os projetos 

estão sendo conduzidos. "Os rotarianos querem saber se algo 

não está funcionando para que sejam feitos os devidos ajus-

tes", diz Francis "Tusu" Tusubira, membro da Cadre do Rotary 

Club de Kampala-Norte, Uganda. "A Cadre existe para dar o 

máximo de apoio possível". Os membros da Cadre também 

realizam auditorias financeiras aleatórias para ajudar a 

Fundação a garantir que os fundos do subsídio estejam sendo 

usado conforme aprovado. 

 “A Cadre fornece prestação de contas e garantia de 

qualidade em geral, além de proteger nossos investidores — as 

pessoas que doam — e também os beneficiários", diz Silvers. 

"Ao fazer isso, protegemos a Marca Rotary, contribuímos ao 

sucesso dos beneficiários e protegemos a nossa reputação.”

MONITORANDO SUCESSO E SUSTENTABILIDADE

 O monitoramento e a avaliação dos subsídios estão 

incorporados em toda a concepção do projeto. "Pela avaliação 

da comunidade, descobrimos qual tipo de mudança duradou-

ra podemos criar juntos", explica Silvers. "Como podemos 

medir isso? Como sabemos que essa mudança vai continuar? 

Como podemos mostrar aos nossos doadores e beneficiários 

que realmente fizemos a diferença?” 

 O Rotary Family Health Days foi considerado um 

projeto de Subsídio Global notável da Fundação Rotária. Esses 

dias são realizados em vários países da África, onde a incidên-

cia de HIV e aids, e o estigma sofrido pelos portadores, são 

enormes. 

 O projeto tinha uma etapa na qual rotaractianos e 

membros do Núcleo Rotary de Desenvolvimento Comunitário 

faziam perguntas aos pacientes que tinham recebido assis-

tência médica durante o projeto. Silvers explica: "Eles pergun-

tavam: 'O que trouxe você ao Rotary Family Health Days deste 

ano?' A resposta poderia ser uma dor de dente ou de ouvido, 

mas no decorrer da entrevista, 71% dos entrevistados revela-

ram que haviam sido testados para o HIV. Isso é uma grande 

mudança cultural.” 

 Os parceiros no projeto escrevem um relatório final 

quando o subsídio termina, incluindo medições iniciais do 

seu impacto. Como os rotarianos incluem a sustentabilidade 

desde o início do projeto, seus benefícios são contínuos. 

 Assim como a Fundação pede que os parceiros no 

projeto monitorem o impacto da sua iniciativa, a organização 

também realiza uma avaliação trienal do seu modelo de 

subsídios. Os curadores estão usando os comentários da 

avaliação mais recente, realizada em 2015-16, para ajustar o 

processo de qualificação para subsídios de modo a melhorar a 

forma como clubes e distritos encontram parceiros, avaliar os 

requisitos para a avaliação das necessidades da comunidade e 

ajudar os parceiros no projeto a ampliar seus esforços com 

apoio da Cadre e de outros parceiros.  

 Por tudo o que a Fundação faz para garantir que as 

doações tenham um impacto duradouro, tudo depende dos 

próprios rotarianos", diz Eric Kimani, do Rotary Club de 

Nairobi-Muthaiga do Norte, Quênia. "Quando você tem bons 

rotarianos, eles são a melhor forma de avaliar a administra-

ção", afirma. 
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Quer ficar por dentro de 
tudo que acontece no 

Distrito 4560?

 À família Rotária de Monte Sião-MG, distrito 4560, 

através do seu Presidente, Cláudio Ferraz 2016-17, tem a honra 

de comunicar e ajudar a divulgar a importância do Projeto de 

mudança do seu estatuto, ora proposto, visando a isenção de 

atos notariais.

 Para a isenção de atos notariais é preciso que o Rotary 

Club seja reconhecido como de utilidade publica pela Câmara 

Municipal de sua cidade, através de uma lei de utilidade 

pública proposta pelos vereadores.

 Na qualidade de Presidente do Rotary e considerando 

os relevantes serviços que o Rotary presta à sociedade, propo-

nho nos dirigirmos à Câmara Municipal, apoiados pela Lei 

Estadual - MG n.º 15.424, de 30/12/2004, Art. 20, a qual permite a 

isenção de emolumentos e da taxa de fiscalização judiciaria à 

entidades de utilidade pública e formalizar este pleito para 

que tenhamos esse benefício legal.

 Após ser aceita como de utilidade pública municipal, 

incluir no estatuto a Lei n.º 12.262 de 23/07/1996. A alteração do 

estatuto deve ser assinada por um advogado.

 Seguem as leis supra relacionadas:

LEI Nº 15.424 de 30/12/2004

Art. 20 - Fica isenta de emolumentos e da Taxa de Fiscalização 

Judiciária a prática de atos notariais e de registro para cum-

primento de mandado e alvará judicial expedido em favor de 

beneficiário da justiça gratuita, amparado pela Lei Federal nº 

1.060, de 5 de fevereiro de 1950, e representado por Defensor 

Público Estadual ou advogado dativo designado nos termos da 

Lei nº 13.166, de 20 de janeiro de 1999.

Parágrafo Único. A concessão da isenção de que trata o caput 

fica condicionada à menção expressa da existência dos 

pressupostos nele exigidos no texto do respectivo mandado ou 

alvará judicial.)

LEI n.º 12.262 DE 23/07/1996

Art. 3° A política estadual de assistência social, visando ao 

enfrentamento das desigualdades socioterritoriais, à garan-

tia dos mínimos sociais, ao provimento de condições para 

atender contingências sociais e à universalização dos direitos 

sociais, tem por objetivos:

I – prover famílias, indivíduos e grupos vulneráveis com 

serviços, programas, projetos e benefícios de proteção social;

II – contribuir para a inclusão e a equidade de cidadãos e de 

grupos específicos, ampliando o acesso aos bens e serviços 

socioassistenciais;

III – assegurar que as ações de assistência social tenham 

centralidade na família e garantam a convivência familiar e 

comunitária;

IV – promover a vigilância socioassistencial, por meio de 

diagnósticos de base territorial acerca da capacidade protetiva 

das famílias e da exposição a riscos pessoais e sociais;

V – consolidar a gestão compartilhada, o cofinanciamento e a 

cooperação técnica entre Estado e Municípios.

 Abraços fraternos e Rotários, com a certeza do dever 

cumprido e a intenção de ajudar ao próximo, pois, conforme 

pesquisa que realizei, vários clubes, não só do nosso distrito, 

mas em todo Brasil, pagam inadequadamente estas taxas, as 

quais somam em média R$ 300,00. Esta mudança deve ser 

solicitada através de Advogado, ao Cartório de Registro de 

Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas da cidade a 

que pertence o Rotary, juntamente com a Ata do dia da posse 

assinada por todos.

Saiba como isentar seu clube dos custos de atos notariais
Cláudio Ferraz

Presidente ����-��
Rotary Club de Monte Sião�MG
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REGISTROS DA CONFERÊNCIA

Mesa principal durante a abertura da XLVI Conferência do Distrito ����,
Compromisso do Servir no Palace Hotel em Poços de Caldas com a presença dos

presidentes dos clubes anfitriões de Poços de Caldas, Pedro Fernandes e Maria Aparecida.

Reconhecimento MAJOR DONOR a mais um dos casais benfeitores
do distrito ����, João Otávio e Carmen. A Fundação Rotária reconhece

os indivíduos ou casais cujas contribuições pessoais combinadas alcancem US� ��.���,��

Fotos e registros de nossa conferência!

Cerimônia de Abertura da Conferência do Servir, com o representante do presidente
do RI, Gov. Serafim Carvalho Neto, do distrito ����.

Plantio de árvore na praça central de Poços de Caldas,
tradição iniciada por Paul Harris, proteção e respeito à natureza .

Público presente durante a abertura da XLVI Conferência do Distrito ����,
Compromisso do Servir no Palace Hotel em Poços de Caldas.

A Asr Oliveira - Casa da Amizade de Oliveira, recebeu durante a ��ª Conferência do 
Compromisso do Servir o Certificado de Participação no Programa EMPRESA CIDADÃ, a 

única ASR do Distrito ���� que fez esta doação no ano rotário ���������. 



Mesa principal durante a abertura do Encontro Distrital das ASRs em Poços de Caldas

Ana Horta apresenta a biografia do Patrono da
Conferencia Distrital, Fernando Sérgio Bonnani

Colégio de Coordenadoras da ASR durante o Chá da Casa da Amizade

Palestra com Rosangela Mendes:
Tema Projetos Culturais - Perspectivas para o Movimento Rotário

Ex-Coordenadora das ASR-Magali Beralda, recebe a Medalha do Mérito Rotário
Governador Guaracy de Castro Nogueira, criada em ���� pelo

Rotary de Itaúna e adotada como premiação oficial do Distrito ����
Intercâmbio de Jovens

Patrono da Conferência, o Gov.  Sérgio Bonnani

ASR�s recebem premiações durante o Chá da Casa da Amizade
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Cerimônia de Entrada das Bandeiras

Companheiro Saulo, do RC de Arcos juntamente com fonoaudiólogas
da Ucrânia, integrantes do projeto Smile Ukraine.

Chá da Amizade

Entrada dos Casais Governadores

Casal Grattapaglia, rotarianos de Brasília, representando o
Rotary E-Club Esperanto Brasil.

Companheiros se divertem durante o baile da Conferência.

Casal governador ����-��, João Bosco e Vani Beze ao centro.

Companheiros de Poços de Caldas durante o coquetel
de abertura da Conferência Compromisso no Servir

REGISTROS DA CONFERÊNCIA
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Palestra Musical com Plínio Oliveira

Governador Virgílio recebe menção honrosa pelos relevantes
serviços prestados à Fundação Rotária.

Nicácio Pereira em sua palestra sobre oratória.

Palavra da anfitriã Presidente Cida do Rotary Club Poços de Caldas

Moto Clube de companheirismo presente na Conferência.Gov. José Otávio durante a reunião de delegados votantes.

Gov. Aristisdes recebe certificados de reconhecimento
das mãos do Gov. João Otávio

Palestra do Gen. Otávio Rego Barros no encerramento
da conferência.

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

REGISTROS DA CONFERÊNCIA



Troca de presentes entre o Gov. João Otávio e o representente do
presidente do RI, Gov. Serafim.

Gov. Serafim Carvalho Neto, representante oficial do
presidente do Rotary International.

Companheiros Lúcia Helena e Aroldo, protocolos da conferência.

Casal governador João Otávio e Carmen durante o baile.

Hotel Palace, sede da Conferência Compromisso no ServirReconhecimento às Coordenadores da Área
da Coordenadoria de ASR

Reconhecimento aos Governadores Assistentes

Premiações durante o encontro das ASRs

REGISTROS DA CONFERÊNCIA
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