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associativo; 

        - aumentamos nossa valiosa 
contribuição a Fundação Rotária, a 

menina dos olhos do Rotary; 

        - atendemos a solicitação de 
nosso Presidente do Rotary 

International, Ian Riseley, plantando 

pelo menos uma árvore por 
rotariano – rotariano plante uma 

árvore – plantamos mais de 4.500 

árvores; 
- com o empenho e comprome-

timento da companheira Maria 

Margarida Costa, apoiada pelo 
Rotary Club de Piumhí, conse-

guimos fundar o Rotary Club de 

Capitólio e talvez consiga mais dois 
até o final de minha gestão; 

- com o incentivo do Rotary Club de 

Pimenta fundamos o Rotaract Club 

de Pimenta e no dia 05 de junho 

fundamos o de Bambuí, com o apoio 

do Rotary Club de Bambuí; 
- abertura de um NRDC em 

Iguatama; 

  Além de inúmeras outras 
atividades ao longo do ano. 

Quero relatar um particular que 
notei em minhas visitas – nenhum 

clube é igual ao outro, porém todos 

nos receberam com muito carinho e 
respeito. 

Este momento da Conferência 

Distrital é o momento de 
retribuirmos a todos os 

companheiros do nosso Distrito este 

carinho recebido e espero que tenha 

conseguido e que todos, ao deixar 

Caxambu hoje, voltem para suas 

casas felizes por terem participado 
conosco. 

        Saibam companheiros, Vani e 

eu, apoiados pelos Coordenadores 
da Conferência e pela equipe 

organizadora procuramos dar o 

melhor de nós. 
        Trabalhamos pela Conferência 

há mais de dois anos, quando aqui 

viemos nos encontrar com nosso 
amigo Alexandre, Gerente do  hotel 

Glória, para acertar a data e 

iniciarmos os contatos.  
       Na verdade não é fácil fazer 

uma Conferência. Temos que 

observar as normas, driblar o 
orçamento que é uma pedra em 

nosso sapato, procurar agradar os 

mais variados gostos e enfim 
conseguir fazer a DIFERENÇA para 

as pessoas que vieram nos prestigiar 

nestes dias de muito conhecimento 
rotário, companheirismo, amizade e 

entretenimento. 

Como é do conhecimento de todos, 
a Conferência Distrital é o coroa-

mento de um ano rotário. É a grande 

   Iniciando, quero agradecer a Deus 

por ter sido contemplado com a 
escolha do meu nome para dirigir os 

destinos deste Distrito neste ano 

rotário 2017/2018 e estar realizando 
hoje, com o coração deveras 

emocionado, o encerramento da 47ª 

Conferência Distrital Rota-rianos 
fazendo a Diferença”.  

  A palavra GRATIDÃO é em 

primeiro lugar destinada, 
excepcionalmente,a esta pessoa, 

cujo mérito creditado chama-se 

VANI, por ter caminhado ao meu 
lado, tendo várias atividades que 

culminou com a realização desta 

Conferência.  
          Minha família, meus filhos 

Salim, Samir e Samira, meus xodós 

Leonardo e Bernardo, minhas noras 

queridas Thatiana e Vanessa, meu 

genro Diego, minha mãe Dona 

Naná, que completa agora em junho 
90 anos e que com toda sua pureza e 

generosidade de coração rezou por 

mim todos os dias, obrigado pelo 
apoio, força e aceitação de minhas 

ausências. 
        Obrigado família, vocês me 

ajudaram a fazer a DIFERENÇA.  

    A nível distrital, não poderia 
deixar de mencionar alguns nomes 

que, desde o primeiro momento 

acataram o meu chamado: 
- meu Instrutor Distrital Governador 

Angelo; 

- o Casal Coordenador desta 

Conferência Governador Fabiano e 

Magali; 

- ao meu incansável tesoureiro 
Nivaldo; 

- ao meu secretário distrital Wilson; 

- ao coordenador do Festival de 
Prêmios, Governador Peçanha; 

- ao Coordenador dos Gover-

nadores Assistentes, companheiro 
Wemerson; 

- aos 12 Governadores Assistentes 

que não mediram esforços para me 
substituírem nas minhas ausências; 

- a toda Equipe Distrital que me 

apoiou na minha jornada. 
    GRATIDÃO SEMPRE. 

   O mérito do sucesso de uma 

Governadoria não depende do 
Governador e sim dos líderes que 

fizeram a DIFERENÇA presidindo 

os seus clubes, bem como a todos os 
mais de 1.250 rotarianos do Distrito 

4560 que acreditaram verdadeira-

mente nesta organização que se 
chama ROTARY. 

  Com o apoio incondicional de 

todos, nosso distrito conseguiu cres-
cer neste ano rotário.  Tivemos um 

aumento significativo do quadro 

oportunidade para unirmos toda a 

família rotária em momentos ines-
quecíveis de companheirismo e tro-

ca de experiências. A Conferência 

visa também renovarmos nossas 
convicções no “Dar de si antes de 

pensar em si”, e recarregar as 

energias para o novo ano rotário que 
se aproxima. 

 Para mim e minha esposa Vani, a 

Conferência foi muito emocionante 
e gratificante. Foi prazeroso poder 

abraçar e agradecer a todos os 

companheiros que aqui estão. Ver 
que nosso Distrito é forte e 

composto por pessoas que realmente 

buscam um mundo melhor, mais 
igualitário e regido pela paz e com-

preensão entre os povos. 

         Fomos contemplados pelo 

Presidente do Rotary International, 

Ian Riseley, com a nomeação de um 

excepcional representante para a 47ª 
Conferência, Governador Dr. Celso 

Gonçalves Alves, acompanhado de 

sua esposa Governadora Denise, a 
quem agradecemos muito pela 

presença. Vocês enriqueceram nossa 
Conferência. Sejam felizes! 

 Não poderia deixar de agradecer os 

apoiadores e os patrocinadores: 
Hotel Glória Resort e Convention, 

Universidade de Itaúna, Cooxupé – 

Café Evolutto, Solo Fértil e Mata 
Verde. 

         Um agradecimento de coração 

a Equipe do Hotel Glória – 

Caxambu, liderada pelo dinâmico 

amigo Alexandre, que não mediu 

esforços para atender a todas as 
nossas reivindicações desde o nosso 

primeiro contato. Nossa eterna 

gratidão. 
          Vou lhes contar um segredo e 

aqui deixo minha homenagem pós-

tuma ao saudoso Governador Paulo 
Roberto Ramos, que já bastante fra-

co, debilitado, correu atrás e conse-

guiu a Banda RG7 para nós. Sauda-
des eternas deste companheiro. 

Por fim, caríssimos companheiros, 

quero mais uma vez agradecer e 
registrar o meu orgulho em fazer 

parte de um Distrito diferenciado, 

formado por homens e mulheres do 
bem. Pessoas que realmente 

dedicam ao bem comum. 

      Como disse em todos os meus 
discursos em minhas visitas aos 

clubes do Distrito repito aqui os 

dizeres do nosso saudoso Gover-
nador 2009/2010, Carlos Alberto 

Dias Coelho: “O ROTARY É UMA 

FANTÁSTICA MÁQUINA DE 
FAZER AMIGOS E PRATICAR O 

BEM”.  Muito Obrigado por tudo. 

 
       Muitíssimo obrigado por tudo. 

 

Governador João Bosco e esposa Vani 

 

Agende-se 

30/06 – Posse Governador 

Paulo Azevedo - Itajubá 
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Velha Matriz  da Cidade de Oliveira , no estilo 

Barroco, construída no século XVIII pelos 

portugueses, erguida em honra a N. Sra de 

Oliveira. Uma das únicas neste estilo a possuir 

dois campanários circulares 
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lenha estão fazendo na vida de 

mulheres: elas agora não mais 

aspiram fumaça enquanto cozi-

nham, e estão usando os fogões 

para iniciar pequenos negócios. 

Em Israel, visitei um centro 

hiperbárico apoiado pelo Rota-

ry, que está ajudando pacientes 

que sofreram AVC e danos 

cerebrais a terem uma vida 

saudável e produtiva novamen-

te. Em comunidades por todo o 

mundo, os rotarianos estão  

Fazendo a Diferença  reassen-

tando refugiados, imunizando 

crianças, garantindo suprimento 

seguro de sangue, e ajudando 

jovens a aprender e prosperar. 

No mundo todo, tenho sido 

parte do compromisso dos rota-

rianos de plantar árvores. 

Enquanto essa edição da revis-

ta The Rotarian está sendo im-

pressa, ainda estamos aguardan-

do a contagem final de árvores 

plantadas, mas tenho o prazer de 

anunciar que já ultrapassamos 

nosso objetivo inicial de 1,2 

milhão de árvores, ou seja, uma 

nova árvore para cada rotariano. 

Em todo o mundo, o Rotary 

continua promovendo, levantan-

do recursos e apoiando a elimi-

nação da pólio. Ano passado, o 
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Há 60 anos a escolha do lema 

tem sido o privilégio, e por 

vezes o desafio, de cada novo 

presidente de Rotary. Um olhar 

sobre os lemas anteriores nos 

permite abrir uma janela para o 

pensamento e visão de cada lí-

der – como eles enxergavam o 

Rotary, o espaço que visualiza-

vam para o Rotary no mundo, e 

o que esperavam que o Rotary 

pudesse alcançar. 

Quando chegou minha vez de 

escolher um lema, eu não 

hesitei. Eu sabia imediatamente 

que nosso lema para 2017-18 

seria O Rotary Faz a Diferen-

ça. Para mim, essa pequena fra-

se descreve não apenas o que 

fazemos agora, mas também o 

que almejamos fazer. Queremos 

fazer a diferença. Nós nos esfor-

çamos para ajudar, para causar 

impacto, para tornar o mundo 

melhor. 

Nos últimos dois anos, tenho 

visto diversas formas de como o 

Rotary está fazendo exatamente 

isso. Na Califórnia, depois dos 

incêndios naturais devastadores, 

vi rotarianos Fazendo a Diferen-

ça  para aqueles que haviam 

perdido tudo. Na Guatemala, vi 

a diferença que simples fogões a 

 

 

Nesse ano rotário o Brasil inverteu seu viés de 

baixa no quadro associativo e começou a 

crescer. Analisando o porquê desses números 

verificamos dois pontos cruciais, o primeiro a 

saída dos associados, o segundo a escolha de 

líderes não preparados ainda para serem 

governadores.  

Esse ano o Brasil tivemos mais de 10 distritos 

que perderam mais de 50 associados. 

 A solução para esses problemas é tornar os 

clubes de Rotary mais atrativos, com projetos e 

programas com maior participação dos 

associados e um companheirismo que leve ao 

comprometimento com as ações do clube. 

Também precisamos treinar melhor nossos 

líderes; liderar pessoas já é difícil, imagine 

liderar líderes e ainda voluntários. Daqui em 

diante nosso foco será nesses dois pontos.  

Aos líderes do ano rotário 2017-18 quero dizer 

que no Rotary nossos caminhos sempre se 

cruzam, alguns para sempre e outros apenas por 

algum tempo. Não importa se a partir de agora 

percorreremos caminhos diferentes, o que 

importa, é o que conseguimos fazer como uma 

verdadeira equipe durante o ano que estivemos 

juntos.  

Foi um prazer trabalhar com vocês e aprender a 

cada dia algo de novo. Penso que nós 

fizemos a diferença em muitas comunidades 

por nós assistidas.É verdade que nem todos 

conseguiram um trabalho em seus distritos 

como o desejado, porém isso serve para que 

os distritos verifiquem que na hora de 

escolherem seus líderes é muito importante 

saber quem é que está melhor preparado para 

essa difícil missão. 

Muitas das horas do nosso dia e da nossa 

vida passamos dedicando ao Rotary, por isso 

tentamos sempre fazer com que o tempo no 

Rotary seja, além de produtivo, muito 

agradável, criando sempre um ambiente 

saudável e amistoso. 

Aos líderes de 2018-19 desejo que vocês se 

sintam bem entre nós, que façam parte das 

nossas vivências, que encontrem 

oportunidades e condições para aprender e 

crescer. Que você sejam  a Inspiração para 

todos e consigam fazer com que os seus 

clubes atendam de forma eficaz as suas 

comunidades. 

Sintam-se muito bem acolhidos.  

Desejamos as boas-vindas, muitas 

realizações e sucesso nesta nova empreitada.  

Boa sorte e bom trabalho! 

 

Mensagem do Diretor de RI – Paulo Zanardi 

Presidente do RI 2017/18 

Ian Riseley 

vírus selvagem causou apenas 

22 casos de paralisia, e em ape-

nas dois países. Estou confiante 

de que esse número em breve 

será zerado, e iniciaremos uma 

nova fase na linha do tempo da 

erradicação: a contagem regres-

siva, de no mínimo três anos 

desde o último registro de trans-

missão pelo vírus selvagem, 

para a certificação de um mundo 

sem pólio. 

No nosso retorno para casa, na 

Austrália, Juliet e eu guardare-

mos doces lembranças dos luga-

res que visitamos, dos amigos 

que fizemos e do serviço que 

presenciamos. Muito obrigado a 

todos vocês pelo incrível traba-

lho que estão realizando anima-

dos pelo lema O Rotary Faz a 

Diferença.  
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 Minhas companheiras das 

Casas da Amizade do Distrito 

4560, rotarianos, rotarianas, 

autoridades e convidados. 

   Obrigado por vocês estarem 

aqui neste momento tão 

significativo para mim, que 

neste ano rotário tive o 

privilégio e a honra de estar à 

frente da Coordenadoria 

Distrital do Distrito 4560, 

primeiro como esposa do 

Governador Distrital João 

Bosco e depois exercendo este 

cargo tão importante e que 

exige muita dedicação de 

comprometimento. 

    Não é fácil falar para uma 

platéia tão apurada, falar 

depois de pessoas que tem o 

dom da oratória, ainda mais 

quando se está com o coração 

recheado de emoção e com as 

lágrimas prontas para cair – se 

não é que já caíram. 

Este ano companheiras fui: 

esposa, mãe, avó, amada, 

amante, administradora do lar, 

secretária, escritora, digitado-

ra, motorista, co-piloto, 

conselheira, escrituraria, 

telefonista, apaziguadora, 

mediadora, enfim, exerci mil 

funções em um só dia, em uma 

só hora, em um só minuto. 

Sem sombra de dúvidas a mais 

gratificante, depois de esposa, 

mãe e avó, foi a de esposa do 

Governador e 

consequentemente a de 

Coordenadora Distrital, isto 

porque será uma única vez em 

minha vida e procurei dar o 

melhor de mim, isto desde o 

17 de janeiro de 2015, quando 

o João Bosco foi designado 

Governador Distrital 2017-18. 

               Se me perguntarem 

se foi fácil vou dizer com toda 

sinceridade: NÃO, porque 

você, sem querer, absorve os 

problemas da Governadoria e 

tem que saber, com muita 

propriedade, resolver os da 

Coordenadoria. 

               Mas é muito 

gratificante. São muitas 

emoções, muitas experiências 

compartilhadas, muitos 

exemplos para sua vida. Nos 

mais de 25.000 quilómetros 

rodados, sem nem sequer furar 

um pneu, sem passar por 

nenhum susto, vivemos só 

momentos de alegria, em cada 

visita, em cada clube, com 

cada companheiro ou 

companheira. Era carinho por 

todo lado. Serei eternamente 

grata a cada uma de vocês, 

podem ter certeza disto. 

DIFERENÇA”.  

    Quero que saibam que João 

Bosco e eu, juntamente com 

nossa Equipe da Conferência, 

procuramos dar o melhor de nós. 

Foram meses e meses de intenso 

trabalho, noites sem dormir, 

comida atravessada na garganta, 

lágrimas rolando (pois sou uma 

chorona nata – herdei do papai), 

tudo isto para retribuir a vocês o 

carinho recebido. Espero que no 

domingo, quando retorna-rem 

aos seus lares, vocês levem a 

alegria de ter vindo viver estes 

dias aqui em Caxambu. 

      Tentei fazer o bem, pensei o 

bem. Percebi que cada ser que 

encontrei na minha caminhada 

era um ser iluminado, disfarçado 

a me mostrar o caminho. Alguns 

me mostraram como não deveria 

ser, outros como eu deveria ser. 

Tudo num constante apren-

dizado. A vocês digo apenas 

obrigado. 

Muitas vezes nesta vida, nós so-

mos o remédio da vida de outras 

pessoas! Quantas vezes você já 

curou uma pessoa com o seu 

abraço, uma visita inesperada, 

um sorriso, uma palavra, um 

carinho ou até mesmo, uma 

mensagem enviada? Sua 

presença alegra a vida das 

pessoas, é um poderoso remédio 

conta a tristeza, a depressão, a 

dor e os sofrimentos da alma. 

Estar presente, na vida das 

pessoas que amamos é milagre 

poderoso, que pode transformar-

se em processos de cura absoluta. 

Eu tentei ser parte de uma 

caixinha de remédios de vocês! 

Será que consegui? Só vocês 

poderão dizer! Mas para mim 

valeu, pelo menos, ter tentado. 

Não vou me delongar mais, vou 

deixar aqui o meu agradecimento 

muito especial ao Governador 

2005-06, Dr. Antônio Élcio 

Coelho Sarto, que desde o 

primeiro momento em que liguei 

para ele, convidando-o para ser o 

Observador de Rotary em nosso 

Encontro não relutou em aceitar 

o meu convite. Muito obrigado 

Governador. 

Amigas, cada pessoa tem sua luz 

própria, tem sua maneira de 

iluminar e de compartilhar 

energia. Descubra a sua fonte e 

faça sua parte ... Somos pequenos 

sinais luminosos espalhados pelo 

mundo. Somos pequenas, mas 

juntas nos tornamos grandes e 

fortes e com certeza conseguimos 

fazer a DIFERENÇA. 

Agradeço a presença de cada 

uma de vocês e espero encontra-

las logo mais, às 16 horas no Chá 

Governador e consequen-

temente a de Coordenadora 

Distrital, isto porque será uma 

única vez em minha vida e 

procurei dar o melhor de mim, 

isto desde o 17 de janeiro de 

2015, quando o João Bosco foi 

designado Governador Distrital 

2017-18. 

    Se me perguntarem se foi 

fácil vou dizer com toda 

sinceridade: NÃO, porque você, 

sem querer, absorve os 

problemas da Governadoria e 

tem que saber, com muita 

propriedade, resolver os da 

Coordenadoria. 

    Mas é muito gratificante. São 

muitas emoções, muitas 

experiências compartilhadas, 

muitos exemplos para sua vida. 

Nos mais de 25.000 quilômetros 

rodados, sem nem sequer furar 

um pneu, sem passar por 

nenhum susto, vivemos só 

momentos de alegria, em cada 

visita, em cada clube, com cada 

companheiro ou companheira. 

Era carinho por todo lado. Serei 

eternamente grata a cada uma 

de vocês, podem ter certeza 

disto. 

      Hoje estou aqui no mo-

mento culminante de minha 

Coordenadoria, vivendo ao lado 

de todas vocês a nossa 47ª 

Conferência Distrital 

“Rotarianos fazendo a 

DIFERENÇA”.  

                 Quero que saibam 

que João Bosco e eu, 

juntamente com nossa Equipe 

da Conferência, procuramos dar 

o melhor de nós. Foram meses e 

meses de intenso trabalho, 

noites sem dormir, comida 

atravessada na garganta, 

lágrimas rolando (pois sou uma 

chorona nata – herdei do papai), 

tudo isto para retribuir a vocês o 

carinho recebido. Espero que no 

domingo, quando retornarem 

aos seus lares, vocês levem a 

alegria de ter vindo viver estes 

dias aqui em Caxambu. 

                  Tentei fazer o bem, 

pensei o bem. Percebi que cada 

ser que encontrei na minha 

caminhada era um ser 

iluminado, disfarçado a me 

mostrar o caminho. Alguns me 

mostraram como não deveria 

ser, outros como eu deveria ser. 

Tudo num constante 

aprendizado. A vocês digo 

apenas obrigado. 

Muitas vezes nesta vida, nós 

somos o remédio da vida de 

outras pessoas! Quantas vezes 

você já curou uma pessoa com 

o seu abraço, uma visita 

Estar presente, na vida das pessoas 

que amamos é milagre poderoso, 

que pode transformar-se em 

processos de cura absoluta. Eu 

tentei ser parte de uma caixinha de 

remédios de vocês! Será que 

consegui? Só vocês poderão dizer! 

Mas para mim valeu, pelo menos, 

ter tentado. 

Não vou me delongar mais, vou 

deixar aqui o meu agradeci-mento 

muito especial ao Gover-nador 

2005-06, Dr. Antônio Élcio Coelho 

Sarto, que desde o primeiro 

momento em que liguei para ele, 

convidando-o para ser o Observador 

de Rotary em nosso Encontro não 

relutou em aceitar o meu convite. 

Muito obrigado Governador. 

Amigas, cada pessoa tem sua luz 

própria, tem sua maneira de 

iluminar e de compartilhar energia. 

Descubra a sua fonte e faça sua 

parte ... Somos pequenos sinais 

luminosos espalhados pelo mundo. 

Somos pequenas, mas juntas nos 

tornamos grandes e fortes e com 

certeza conseguimos fazer a 

DIFERENÇA. 

Agradeço a presença de cada uma 

de vocês e espero encontrá-las logo 

mais, às 16 horas no Chá da 

Amizade e às 22 horas vamos bailar 

ao som da Banda RG7, no Baile do 

Governador “A Grécia e seus 

Mistérios”.   

               Um beijo e até mais. 
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O Encontro da Amizade realizado 

na parte da manhã na Conferência 

Rotarianos Fazendo a Diferença, 

foi muito emocionante. Onde a 

Coordenadora Nilda Rios foi 

homenageada como patronesse, se 

emocionando muito. Nossa 

Coordenadora Vani brilhou como 

sempre e homenageou compa-

nheiras. 

 

 O Chá da Amizade realizado na 

47ª Conferência do Distrito 

4560 foi o maior Sucesso. 

Elegância e alegria estava no 

charme de toda a equipe 

organizadora e belíssima 

ornamentação. 

 

 
 

Relatórios recebidos 
das ASR 

 
Relatórios de Maio/2018  

recebidos até o dia 5 de Junho. 

 

BOM SUCESSO 
CARMO DO CAJURU 
DIVINOPÓLIS LESTE 
ITAJUBA 
ITAPECERICA 
IGUATAMA 
MONTE SIÃO 
OLIVEIRA 
SAO LOURENÇO 
SÃO TIAGO 
TRES CORAÇÕES 

 
Sônia – Secretária da Coordenadoria 

 

Casas da  Amizade que são Notícia 

 
O Colégio de 

Coordenadoras 

também se reuniu 

para traçar novas 

metas para o 

próximo ano 

rotário. 
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  Aconteceu na cidade de Foz 

do Iguaçu, Paraná, de 27 de 

abril a 01 de maio, nas 

dependências do Hotel 

Vivaz, o 2º Encontro entre 

Governadores do Rotary 

International, para a Gestão 

2019-20, que vem se prepa-

rando de forma antecipada 

para a futura gestão que 

começará no mês de Julho de 

2019. A primeira edição 

aconteceu de 02 a 05 de 

novembro, na cidade de 

Cáceres, MT, por iniciativa 

dos 31 futuros dirigentes 

rotários, de maneira infor-

mal. "É o prosseguimento da 

agregação de conhecimentos 

rotarios, troca de experiên-

cias e companheirismo 

visando fazer a diferença e 

inspirar novos projetos 

humanitários nos Distritos 

espalhados pelo Brasil", 

disse o Eng. Agronomo 

Paulo Lima do Rotary Club 

de Lavras Sul e Governador 

Indicado do Distrito 4560, 

que esteve presente ao 

evento juntamente com a sua 

esposa Selma Lima. 

O evento contou com pales-

trantes de peso como 

Antônio José Sader - Gov. 

13/14 do D4540, Jorge 

Franco GI 19/20, Antônio 

Hallage - Diretor de RI 

09/11, ambos do D4730, dos 

Coordenadores para zona 

22A e 23A César Luiz 

Scherer, Antônio Carlos 

Cardoso e do Curador da 

Fundação Rotária 15/19 e 

Diretor Indicado 19/21 

Mario César Martins de 

Camargo. 

A Coordenadora do encontro 

foi a GI 19/20 Maria Goreti 

O. de Azevedo do Rotary 

Club Foz do Iguaçu 3 

Fronteiras. 

O III Encontro já está 

programado para o final do 

ano em Natal/RN. 

 

 
 

ROTARY FAZENDO A 

DIFERENÇA.  

Conclusão do curso de 

Instrução Rotária ministrado 

pelo Governador João 

Otávio e Companheira  

Carmen Sílvia Toledo Da 

Pós Rodrigues, Governador 

Walmor Zambroti e 

Governador Virgilio 

Bandeira  do Distrito 4560. 

Formando multiplicadores. 

 

Visita do GA Patrick ao 

Rotary Club de Formiga 

onde fez a entrega oficial dos 

troféus recebidos pelo club 

na Conferência. Na 

oportunidade formalizou seu 

agradecimento por todo 

apoio que teve durante o ano 

que trabalhou como GA. 

 
 

GA Emílio durante o mês de 

maio esteve fazendo seus 

agradecimentos aos clubes 

de Iguatama, Bambuí, Arcos, 

Pains, Lagoa da Prata- 

Princesa do Oeste e 

apresentando a companheira 

Helaine Veríssimo que estará 

na Governadoria Assistente 

no ano 2018/19 nesta área. 

 

 
 

Grata presença do Governa-

dor Guilherme Barbosa e sua 

elegante esposa Mônica, em 

na Conferência Distrital do 

D 4560, em Caxambu. 

Além do Gov. Guilherme e 

Mônica também prestigiaram 

a abertura o Governador 

Carrozzino e o Gov Lebeis 

com suas esposas, eles são 

do Distrito 4570 que 

realizavam sua conferência 

em São Lourenço. 

 

 
 

Companheiro do RC de 

Formiga recebe o cheque de 

sua premiação no Festival de 

Prêmios do Distrito. 

 

 

 

 

 

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. 

 

Agradecimento 
 

Meus queridos companheiros do Distrito 4560,  
Deixo aqui meu agradecimento por confiarem no meu trabalho na 
confecção da Carta Mensal do Distrito, por enviarem notícias de seus 
clubes e  a freqüência mensal, fazendo com isto que recebêssemos 
elogios de vários governadores de outros distritos e companheiros. 
Obrigada ao companheiro Governador Alberto Bittencourt por deixar 
que publicasse seus artigos nesta carta. 
O Trabalho realizado durante este ano como em todos os outros em 
que tive esta oportunidade de estar à frente da confecção da Carta 
Mensal, foi realizado com muito amor e dedicação apesar de 
consumir horas e horas de nosso tempo e até lazer.  
Espero ter agradado a todos, e em especial ao casal governador João 
Bosco Béze e Vani Costa Béze que depositaram em mim confiança. 
Obrigada por mais esta oportunidade.  
Ana Maria Henriques Horta Ribeiro 

 
 
 
 
 

Fica para todos nós a alegria do 

dever cumprido. 

 

  

-  
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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! 

 

 
 

ROTARY CLUB DE BOA ESPERANÇA – 

Entrega do Titulo Companheiro Paul Harris 

Data: 26 de maio de 2018 

Agraciadas: Profª. Marisa Parreira 

Maria Teresa Freire Figueiredo Rodrigues 

Rosangela Mendes Ribeiro 

 
 
A companheira Izabel Camargo, recebeu das mãos de seu 

esposo Claudinei Camargo, Presidente 2017/18 do Rotary 

Club de Varginha, O Título de Companheira Paul Harris. 

O companheiro Walter Pedro de Araújo recebeu o 

distintivo com uma safira pela sua doação à Fundação 

Rotária. Na foto 2 destacamos da esquerda para a direita: 

O Cp. Walter e sua esposa Celene Araújo, a Cp. Izabel 

Camargo e seu esposo Claudinei. 

Na outra foto o comp. Claudinei com o Comp. Walter e 

sua esposa Celene. 

 
 

 

 O Rotary, Rotaract e Rotary Kids de Pains realizou no 

sábado 05 de maio a Campanha Leite do Bem, onde foram 

arrecadados 700 litros de leite longa vida, os mesmos 

foram doados para a Sociedade São Vicente de Paulo de 

Pains. 

 
 
No dia 26 de maio de 2018 o Rotary Club de Itajubá 

entregou os prêmios aos vencedores do III Concurso de 

Redação e Poesia Prof. Dárcio Pereira, na concha acústica 

da Praça Theodomiro Santiago em Itajubá e contou a 

presença dos rotarianos dos três clubes da nossa cidade e 

também com a animação do conjunto "Chorões da Pedra 

Branca" além de amigos, familiares e autoridades. No dia 

05 de junho, dia do Meio Ambiente, efetuou o plantio de 

20 mudas de árvores. 

 

 

 



 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
A primeira Sessão Plenária realizada na sexta foi 

abrilhantada com uma palestra magnífica 

proferida pela jovem Psicóloga Camila Ribeiro 

Lobato. 

 
 

Mesa Composta e o Governador 

inicia os trabalhos após da entrada 

das Bandeiras. Casa Cheia e 

Emoções com o Patrono da 

Conferência Governador 1995/96 

João Márcio de Carvalho Rios e sua 

esposa Nilda. Após Coquetel bem 

Italiano com muito companheirismo 

e direito de comemorar aniversário 

das amigas. 

 

 

 

 

 

 

   Alberto 

Bittencourt 

 Conferência Distrital 
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A XLVII Conferência do Distrito 
4560 foi realizada no Hotel Glória 
A Conferência “Rotarianos Fazendo a 

Diferença” realizada de 18 a 20 de maio de 

2018 no Hotel Resort Glória, foi anfitrionada por 

seu Gerente Alexandre e toda a equipe deste 

magnífico Hotel. Foram momentos de alegria, 

descontração e muito companheirismo. 

 

 

  Família Rotária de Oliveira 

Recepciona o Casal Governador 

João Bosco e Vani quando de sua 

chegada a Caxambu. 

 

 
 

O Casal João Bosco e Vani 

recepcionam o casal representante do 

Presidente de RI Celso Gonçalves 

Alves e sua esposa Denise. 

Também são recepcionados por seus 

acompanhantes, Luiz de Araújo e 

Elizene. 

 
 

Na abertura da 47ª Conferência 

“Rotarianos Fazendo a Diferença” o 

Casal Beze e Vani entram no salão 

para o início dos trabalhos. 

 
 

 



20 Conselhos ao Novo Rotariano 

 
 
 

. 
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Junho – Mês dos Grupos de 

Companheirismo 
PROMOVEM A AMIZADE NO MUNDO INTEIRO  

AGREGAM PESSOAS COM OS MESMOS INTERESSES RECREATIVOS E PROFISSIONAIS 

EXPLORAM NOVAS OPORTUNIDADES DO SERVIR 

 Os grupos de Companheirismo do Rotary começaram informalmente 
em 1928 quando rotarianos interessados em Esperanto, um idioma baseado 

nas raízes das  línguas latinas, anglo-saxônicas e eslavas, decidiram se reunir 

para trocar informações sobre o assunto. 

Em 1947 rotarianos organizaram um grupo de iatismo e assim por diante 

foram criados vários grupos no decorrer da história da maior ONG privada 
de prestação de serviços humanitários, o nosso Rotary. 

Atualmente são cinqüenta e cinco grupos de Companheirismo. Para que 
entendamos a sua diversidade cito os seguintes: Vinho, Redes Sociais, 

Ciclismo, Pescaria, Esperanto, História Global do Rotary, Tênis, 

Motociclistas, Maratonistas, Cultura Italiana, Médicos, Golf, Iatismo (o 
grupo mais antigo)  etc. 

Veja a lista completa e atualizada dos grupos de Companheirismo no site 
abaixo:  www.rotaryfellowships.org 

Os grupos de companheirismo são autônomos e internacionais formados por 
rotarianos seus cônjuges e rotaractianos. Para a fundação de um novo grupo 

há necessidade de envolvimento de rotarianos de pelo menos três países que 

compartilham interesses recreativos e profissionais. Promovem encontros 
internacionais para a realização de atividades concernentes a cada grupo e 

fóruns na internet. 

O grupo de tenistas promove, por exemplo, anualmente um campeonato 

internacional de tênis com a presença de rotarianos do mundo inteiro. A 

renda do evento é normalmente  doada à Fundação Rotária para utilização 
nos programas como o da Pólio Plus. Logo esses grupos fortalecem as 

relações de amizade entre seus membros, que passam a entender diferentes 

culturas, promovendo assim, a tão almejada paz mundial. Grupos como 
Gerenciamento da Qualidade Total e Meio Ambiente fomentam o 

desenvolvimento profissional de seus associados, que trocam informações 

via internet em discussões sobre assuntos afins. 

Poderá ou não haver taxas para o ingresso nos grupos, como já disse os 

grupos são autônomos conduzidos independentes do RI, no entanto devem 
obedecer as normas e princípios da entidade. 

Com o intuito de desenvolver e reconhecer a importância do espírito de 

amizade e boa vontade entre os rotarianos partícipes desses grupos o mês de 
Junho foi escolhido pelo RI como o mês dos Grupos de 

Companheirismo.Além dos grupos de Companheirismos temos no Rotary os 

grupos de Ação que promovem o companheirismo com a prestação de 
serviços em diversas áreas como por exemplo a doação de sangue. 

 "The Fellowship Advancer" 

 

 

 

Alberto Bittencourt 
 

Quando você tomou posse no Rotary, certamente seu padrinho informou-lhe 

que os compromissos mais importantes são a freqüência e o pagamento 
correto das mensalidades. Ninguém duvida, porém ser rotariano é muito mais. 

Antes de mais nada, é preciso manter viva a consciência de que você está 

entrando para um grupo de voluntários motivados exclusivamente pela alegria 
de seu coração e pela vontade de compartilhar uma visão comum. Visão, no 

sentido figurado, é tudo o que pensamos e sentimos a respeito de algo.  

Ao se incorporar a este grupo, você se apresenta como mais um voluntário 
para ajudar na consecução dos objetivos, seus e do grupo.  

Aqui vão algumas dicas para trazer alegria e sentido à sua presença física no 

Rotary:  
1 – Procure conhecer o Rotary, sua missão, seus objetivos. Estude as metas e 

sonhos do seu clube e as ênfases e objetivos do Presidente do Rotary 

International. 
2 – Traga seu cônjuge, integre-se à Família Rotária. Preste a atenção nas 

pessoas, pois todos têm um papel a desempenhar, um talento com que 

contribuir. Não procure “reinventar a roda”, utilize os dons, talentos e a 
experiência de cada um para o fortalecimento do coletivo.  

3 – Conecte-se com o seu Mestre Interior para identificar o seu papel. Reflita 

sobre o que você está fazendo. Compreenda o que é o Rotary e o que você 
representa dentro da instituição.  

4 – Concentre-se mais na qualidade das informações trocadas, do que nas 

aparências externas.  
5 – Abra-se para cooperação, não para a competição, pois esta promove a 

separação; a cooperação leva à unidade.  

6 – Verifique a pertinência de todas as orientações. Receba-as com alegria no 
coração.  

7 – Seja ilimitado em seu pensamento. Pensamento de qualidade leva a uma 

vida de qualidade.  

8 – Deixe a sua imaginação fluir. Lembre-se que a imaginação é o primeiro 

passo para realizar um sonho.  

9 – Manifeste sua visão. Procure ser claro e objetivo. Use a tribuna e o 
boletim do clube para partilhá-la. Lembre-se do poder da palavra . 

Desenvolva seus dotes de orador e de escritor. Empregue sempre a linguagem 

positiva do paradigma da unidade para incrementar a integração.  
10 – Faça o que diz – seja um exemplo vivo.  

11 – Dê todas as informações, tempo, energia e recursos que puder. Esteja 

sempre disponível para o trabalho.  
12 – Seja fluido e flexível. Não tenha medo de mudar.  

13 – Prefira interpretar tudo em sua vida de uma forma positiva. Seja um 

otimista, encare as dificuldades e problemas como desafios. Os erros, são 
oportunidades de aprendizado.  

14 – Sintonize e potencialize a sinergia do grupo. Idéias e ações nascerão 

espontaneamente.  
15 – Cultive as amizades, crie relações afetivas para que todos queiram estar 

juntos pelo simples prazer de estarem juntos.  

16 – Divulgue o Rotary, entre seus colegas de profissão, em sua família, seus 
círculos de amizade. Traga novos companheiros.  

17 – Compareça aos locais de trabalho de seu clube, participe dos eventos, 

marque sua presença.  
18 – Tome iniciativas, proponha novos projetos, busque parcerias. Mecha-se, 

não fique na expectativa.  
19 – Seja mais do que simpatizante, seja um militante, capaz de correr riscos, 

lançar-se na incerteza sem temer o fracasso na busca do sucesso.  

20 – Relaxe e deixe brotar em seu coração a semente do amor. 

 

Intercâmbio de Jovens.    

 
 
Estes são os jovens que o nosso Distrito 4560 recebeu neste ano 

rotário. Os países que nos enviaram são Bélgica, México, 

Alemanha e dois da Venezuela. Vale ressaltar que eles fizeram 

uma reivindicação de poderem se reunir mais com os outros 

intercambistas. Como sempre o Venezuelano Jean deu um show 

de cidadania e amor a pátria,  

Parabéns jovens a vida de vocês a partir de agora será outra 

quando retornarem a seus lares e estes dias aqui vividos nunca 

mais se esquecerão. 

 

http://2.bp.blogspot.com/-bcPqjUlwtT8/Uug1GXpBeBI/AAAAAAAA9ns/_t-slYN6J34/s1600/2013-08-30+23.06.08.jpg
http://www.rotaryfellowship.org/


 
 
 
 
 
 

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

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

Classificação Rotary Club  Classificação Rotary Club  
1º lugar Alfenas – 97,86% 1º lugar Itaúna – 90,94%  

2º lugar Itajubá- Oeste – 96,45% 2º lugar Divinópolis Leste – 85,44%  

3º lugar Ouro Fino – 93% 3º lugar Elói Mendes – 84,50%  

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

Nº Rotary Club de 
Nº 

Reuniões 

Sócios Informados por: Admissão Baixas % 

RI 
30/06/2017 

Club 
31/05/2018 

Maio/ 
2018 

Maio/ 
2018 Frequência 

1 Alfenas(8192) 04 12 20 - - 97,86 

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

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

4 Bambuí (8195) N/I 19 24 - -  

5 Boa Esperança (8196) 05 22 21 - - 84,00 

6 Bom Sucesso (25292) 04 14 14 - - 91,07 

7 Brazópolis (8198) N/I 10 12 - -  

8 Camacho (84366) 04 09 11 - - 90,00 

9 Cambuí (30655) 03 11 10 - - 83,00 

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 00 n/i   90,00 

14 Carmo da Mata (51050) 05 17 13 - - 73,84 

15 Carmo do Cajuru (8204) 04 31 35 - - 76,88 

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

17 Caxambu (8206) 04 14 14 - - 54,03 

18 Cláudio (8207) 04 19 19  - 59,00 

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) 05 39 38 - - 85,44 

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

25 E-Club Esperanto (88478) 04 20 25 - - 65,00 

26 Elói Mendes (8212) 05 39 44 01 - 84,50 

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

28 Guaxupé (8214) 04 18 19  - 72,00 

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

30 Iguatama (8215) N/I 20 25 - -  

31 Ilicínea (84198) N/I 05 05 - -  

32 Itajubá (8216) 03 17 21 01 - 69,44 

33 Itajubá 19 de Março (25350) 04 07 10 - - 85,00 

34 Itajubá-Oeste  (8219) 04 16 18 - - 96,45 

35 Itanhandú (24157) 04 18 18 - - 86,00 

36 Itapecerica (8219) 04 35 35 - - 72,00 

37 Itaúna  (8220) 04 32 30 - - 90,94 

38 Itaúna-Cidade Educativa (22535) 02 21 17 - - 77,00 

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

40 Lagoa Prata-Princesa Oeste(87202) 03 14 18 - 01 75,00 

41 Lavras  (8223) 03 14 17 - - 82,00 

42 Lavras-Dos Ipês (86677) N/I 18 18 - -  

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

44 Machado (8225) 03 21 23 01 - 88,33 

45 Mateus Leme – Centro (82941) 04 12 14 01 - n/i 

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

47 Monte Sião (27238) 04 14 18 - - 85,00 

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

49 Oliveira (8228) 04 18 18 - - 77,80 

50 Ouro Fino (64674) 04 15 13 - - 93,00 

51 Pains (8229) 04 17 19 - - 88,00 

52 Perdões (58389) N/I 11 11 - -  

53 Pimenta (51506) 04 13 15 01 - 90,00 

54 Pimenta- Mar de Minas(88244)  05 16 11 - - 74,55 

55 Piumhi (8230)  03 31 25 - - 82,66 

56 Poços de Caldas  (8232)  05 18 18 - - 66,28 

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

58 Pouso Alegre-Das Gerais (60746) 03 13 11 - - 85,00 

59 Pouso Alegre-Sul  (51719) 04 27 31 - - 77,00 

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

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

62 São Tiago (8238) 03 14 17 - - 86,27 

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

64 Três Pontas (8241) N/I 18 20 - -  

65 Varginha (8242) 04 25 24 - 01 84,37 

 Total de companheiros no Mês  1187  05 02  

 
 
Já divulgado no Wattzap do 
Distrito a prestação de 
contas do nosso Festival de 
Prêmios 2018.  
Foi colocado a venda 
12.500 (Doze Mil e 
Quinhentas) cartelas. 
Foram vendidas 6.331 (Seis 
Mil Trezentos e Trinta uma 
Cartelas) a R$30,00 (Trinta 
Reais). Arrecadando um 
total de R$189.930,00 
(Cento e Oitenta Nove Mil, 
Novecentos e Trinta Reais).   
Houve uma despesa de R$ 
24.984,70 (Vinte Quatro Mil, 
Novecentos e Oitenta 
Quatro Reais e Setenta 
Centavos) e para o Fundo 
de Dotação R$6.000,00 foi 
reservado (Seis Mil Reais).  
 
Total enviado a Fundação 
Rotária foi de R$ 
153.760,00 (Cento e 
Cinquenta Três Mil, 
Setecentos e Sessenta 
Reais) aproximadamente 
US$ 44.800, (Quarenta 
Quatro Mil e Oitocentos 
Dólares)_ 
Valores estes depositados 
na conta da Fundação 
Rotária em nome do 
vendedor ou do Club. 
Veja o Quadro Acima e 
confira no My Rotary sua 
doação. 
 
A frequência deverá ser 

informada, no endereço: 

http://sistemas.rotary4560.org.b

r/ e no email 

hortaribeiro@gmail.com        
 

Festival de Prêmios 
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A noite, realmente a noite nos remeteu aos deuses da Grécia. O 

Baile do Governador foi excepcional, tudo de maravilhoso e 

uma decoração impecável realizada pelas mãos do Teko e da 

Simone de Itapecerica. O Casal João Bosco e Vani mostravam 

muito entusiasmo e alegria de saber que tudo estava correndo 

como imaginavam. E em total sintonia, bailaram. Nota 1000. 

 

 
O entusiasmo do Casal irradiou para todos que aproveitaram 

cada minuto ao som do RG7. O mais importante era a alegria 

do governador João Bosco Ribeiro Béze e Vani com sua linda 

família. 

 

 

 No Sábado tivemos três palestras que ficarão na 

história do Rotary. A primeira foi proferida pelo 

Governador 2003/04 do Distrito 4430 José Luiz Toro da 

Silva que nos falou sobre A Importância do  

Desenvolvimento do Quadro Associativo, a Segunda da 

Administradora Senhora Yeda Maria Fernal Cunha que 

com muita sabedoria nos abrilhantou com o Tema 

Mudar depende de nós. E a ultima foi proferida pelo 

Advogado e empresário Dr. Fabiano Lopes Ferreira que 

ao relatar sua vida nos fez Acreditar e Realizar, 

 

 



Clubes que são Notícia 
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O Presidente do Rotary Club de Arcos, Saulo Borges, 

falando e explicando sobre crianças com lábios leporinos. 

Ele conseguiu a cirurgia para um bebê de Córrego Fundo. 

Tivemos a presença do Coordenador dos GAs Wemerson 

do RC de Pains, do Companheiro Vieira do RC de Arcos e 

do Pai e da Mãe da criança, a qual fez um depoimento 

emocionante. Nós, do Rotary Club de Córrego Fundo 

agradecemos e torcemos para que tudo dê certo, com as 

Bênção de Deus. 

 
 

R. C. Machado arrecada alimentos  e faz doação ao Asilo 

de Poço Fundo. 

 
 

Rotary Club de Varginha trabalhando em prol de famílias 

carentes e Rotary Club Eloi Mendes, contribuindo para bela 

campanha do Rotary Varginha. Parabéns companheiros. 

 

 

Companheiros do Rotary Clube de Capitólio fazem 

divulgação de evento em parceria com a rádio  Criativa  

87.9 e com certeza o evento foi um Sucesso . 

 

 
 
9º Encontro de Veículos Antigos de Oliveira –é uma 

Promoção do Rotary Club de Oliveira e Clube dos Veículos 

Antigos das Vertentes. Apoio: Casa da Amizade de 

Oliveira. Na oportunidade foram arrecado fraldas. E como 

sempre foi o maior Sucesso. 

 

 



Clubes que São Notícia  Rotary de Divinópolis Leste patrocina palestra com Padre 

Chrystian Shankar onde as entidades Orfanato Maria de 

Nazaré, Ong Céu Azul (autistas), Ação de Amor (doam 

sopão para pessoas de rua) e o Rotaract para realizar a 

Codirc foram beneficiadas. 

 
 
Curso de cabeleireiro e manicure, cujas instalações foram 

obtidas por subsídio e apoio do Rotary Club de Lavras Sul. 

Feito em bairro carente, atende a 10 comunidades. Tem 

apoio da igreja. Dá novas oportunidades de trabalho a 

pessoas sem esta qualificação. 

 
 

RC de Bambuí cria o Rotaract club de Bambuí. Parabéns 

 
 

RC de Monte Sião faz homenagem às mães 

 

Rotary Club de Varginha trabalhando em prol da 

comunidade no combate à Hepatite C. 

 
 

Quadrilha da Escola Padre Aristides de Queirós foi 

realizada pelo Rotary Club Pimenta-Mar  de Minas. E 

também em parceria com o Kids Park Mar de Minas visitou 

a comunidade rural de Vila Costina levando alegria e 

informação sobre o trabalho do Rotary International. 

 

 
 

Companheiros que participaram do Intercâmbio da 

Amizade no distrito 4455 no Peru se apresentaram na 

Conferência do Distrito demonstrando sua alegria e 

satisfação em conhecer esta cultura tão rica como dos Incas 

e também pessoas maravilhosas como nós brasileiros. 
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                                                                Rotary E-Club de Esperanto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTITUTO DE LIDERANÇA ROTÁRIA 
 

Prezados Presidentes de Rotary Clubs: 

 

Estamos em época de planejamento para o próximo ano rotário, mais uma vez 

colocamos o Instituto de Liderança Rotária à sua disposição para a capacitação de 

futuros líderes do seu clube. 

Sabemos da dificuldade que a nossa organização passa na busca e formação de 

novas lideranças e é por isso que o ILR foi criado. Este é o momento certo para 

organizar a programação do próximo ano rotário para formar facilitadores e 

organizar ciclos de capacitação. 

Entenda o que é o Instituto de Liderança Rotária 

 Os distritos que compõe uma divisão do Instituto de Liderança Rotária (RLI) têm 

em seus clubes altíssimo potencial para o contínuo desenvolvimento de lideranças 

rotárias, razão pela qual devemos ter a constante responsabilidade de aproveitar 

melhor suas potencialidades, preparando-os para melhor divulgar o Rotary e 

participar ativamente de seus programas. 

 É importante o registro de que os objetivos de apoiar o desenvolvimento de novos 

líderes, dentro da filosofia do Instituto de Liderança Rotária, em nenhum 

momento se sobrepõem aos programas e todos os esforços de capacitação e 

treinamento desenvolvidos pelas respectivas comissões de capacitação e Instrução 

em cada um dos nossos distritos. 

A grande movimentação anual de líderes em Rotary em função das necessidades 

organizacionais das estruturas dos conselhos diretores de nossa organização 

requer, cada vez mais, a necessidade de rotarianos comprometidos com a 

capacidade e disponibilidade para liderar. 

 Através do esforço dirigido, do comprometimento de nossos diretores e comitê de 

executivos, do conhecimento dos instrutores e facilitadores, os rotarianos, 

participando destes cursos de liderança, terão a oportunidade de aumentar seus 

conhecimentos rotários. 

Os nossos clubes serão estimulados a identificar futuros e potenciais líderes e 

motivar sua participação, financiando sempre que possível a participação dos 

indicados em todas as etapas de capacitação oferecidas pelo Instituto de Liderança 

Rotária. O propósito é o de oferecer para estes líderes potenciais a possibilidade 

de conhecer mais sobre o Rotary e que estes conhecimentos sejam postos em 

prática e por eles transmitidos a todos os demais companheiros de seus respectivos 

clubes. 

Cada clube será solicitado anualmente, através do seu presidente, a recomendar 

alguns companheiros, potenciais futuros líderes, que exercerão diversas funções 

nos conselhos diretores e nas posições de administração dentro dos próximos anos 

em seus clubes para participar das sessões de treinamento. 

Os cursos de desenvolvimento de liderança serão dirigidos para estes 

companheiros indicados com o objetivo de aumentar seus conhecimentos para o 

exercício de liderança em Rotary. Temos certeza também, que estes cursos 

motivarão os participantes no sentido a serem rotarianos mais entusiastas, 

criativos comprometidos e dedicados. 

O RLI é composto por três diferentes módulos, cada um ministrado em um único 

dia, em intervalos de aproximadamente seis meses entre eles, sendo a participação 

em cada etapa, pré-requisito para participação na seguinte. Os módulos de cada 

parte estão estruturados dentro dos mais modernos métodos de participação, que 

incluem grupos de discussão, participação interativa, solução de problemas, 

grupos de trabalho, grupos de planejamento, e outros. 

Os companheiros que participarem dos três módulos receberão o certificado de 

reconhecimento.  

Para maiores detalhes não exite, entre em contato. Estamos à disposição para 

implementação do programa. 

Aproveito para solicitar ao companheiro que nos atualize os seus contatos, e-mail, 

telefones, celular... 

 

Rotariamente, 

 

João Otávio Veiga Rodrigues 

        otaviotutor@gmail.com 

Rotary E-Club Esperanto - Brasil - Presidente Eleito 

Chairman do Instituto de Liderança Rotária-Divisão Minas Gerais Sul - Brasil. 

DG 2016/2017 - D4560 - Rotary International  

 

O ROTARY E-CLUB DE ESPERANTO BRASIL, QUE 

INICIOU SUA VIDA NESTE DISTRITO 4560 em 17 de 
maio de 2017, é composto de 25 associados, sendo que 14 

residem no Brasil (08 em Brasília, 03 em Poços de 

Caldas, 01 em Franca, 01 em Manaus e 01 em Fortaleza) 
e 11 no exterior (01 no Canadá, 01 na Alemanha, 01 na 

Dinamarca, 01 nos Emirados Árabes, 02 na Itália, 02 na 

Polônia, 01 do Congo, 01 da Suécia e 01 nos Estados 
Unidos da América).  

Este Rotary Club, desde o seu início apóia a nossa 

Fundação Rotária, tendo contribuído com mais de US$ 
2.000,00, e sua Empresa Cidadã, com mais de US$ 

1.000,00. Apresentamos um Projeto de Subsídio Distrital, 

com foco na Educação, Desenvolvimento Comunitário e 
Paz/Resolução de Conflitos, mas não fomos selecionados, 

em vista da fraca contribuição dos Companheiros do 

Distrito à Fundação Rotária. O Rotary E-Club de 
Esperanto-Brasil enviou seu Projeto de Subsídios Globais 

ao Distrito e encontra-se sob análise. O novo Projeto 

também aponta para o setor de Educação, Paz e Resolução 
de Conflitos, além do Desenvolvimento Comunitário. 

Além desses dois projetos, o Rotary E-Club de Esperanto 

- Brasil tem se empenhado, com uma comissão de 
Tradutores, para divulgar - através da língua Esperanto - a 

Revista Correio da UNESCO, que já circula desde muitos 

anos em vários idiomas, e, agora, também em Esperanto. 
Em Poços de Caldas, montamos uma oficina e iniciamos 

um curso de preparação de mecânicos de motocicletas, 
dirigido à jovens carentes, com a finalidade de 

profissionalizá-los. Além das aulas de mecânica, também 

lecionamos aos jovens Direito, Cidadania, Contabilidade 
Geral e de Custos, além de Comunicação. Embora, não 

tenhamos obtido sucesso com o nosso Projeto Distrital, 

em um ritmo mais lento, estamos auxiliando a instituição 
a adquirir os materiais para propiciar a crianças e jovens a 

prática do Tchoukball, um esporte que não estimula a 

competição e violência entre seus jogadores, mas 
dissemina um cultura colaboracionista e o espírito de 

solidariedade e paz.  

Na área ambiental, nosso associado italiano, Davide 
Astori está coligindo material, inclusive com os 

associados de nosso Rotary E-Club sobre ÁGUA e 

lançará uma obra para conscientização sobre o valor desta 
riqueza, tão abundante em nosso país e tão rara em outras 

regiões da Terra. Neste ano rotário o Rotary E-Club de 

Esperanto-Brasil cresceu em dois novos associados, um 
da Itália e outro da Suécia. Nosso Rotary Club participou, 

no Canadá, através de seu Presidente Wallace George Du 

Temple, do Fórum Mundial sobre a água, promovido pelo 
Rotary International. 

Nosso associado, Jean Bosco Lutete Malanda, do Congo, 

está a preparar um Projeto sobre assistência à saúde. Este 
foi um ano de muitas conquistas e de muitos esforços para 

sedimentar nosso Rotary E-Club de Esperanto-Brasil.   

Regozijamo-nos pelo bom trabalho que temos realizado 
em proveito da Humanidade, seja nas ações locais seja nas 

vídeos-conferências ou no site, onde estabelecemos os 

temas(27) quinzenais de discussão.  
Nos dias 26 de julho à 04 de agosto participaremos do 

Congresso Universal de Esperanto, em Lisboa, Portugal, 

quando estaremos com o Stand do Rotary E-Club de 
Esperanto-Brasil, buscando divulgar o Rotary, 

incrementar o DQA, tornar visível a existência de um 

Rotary E-Club que fala Esperanto, ampliando o alcance 
do D4560. Nessa oportunidade, realizaremos a cerimônia 

de transmissão de cargos do atual Conselho Diretor , 

liderado pelo nosso Presidente Wallace George Du 
Temple, para o Conselho Diretor a ser liderado pelo 

Companheiro João Otávio Veiga Rodrigues.    
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Prestação de Contas – Distrito 4560 – Ano Rotário 2017/18 

Arrecadação Anual – com a Per capta Distrital – 31/05/2018 
Material apresentado pelo Tesoureiro Distrital Nivaldo Selmo Diniz Araújo- ano Rotário 2017/18 

NÚMERO VALOR     
RECEITA 

REALIZADA 
  

ASSOCIADOS PERCAPTA TOTAL   217.931,67   

1172 R$ 188,00 
R$ 

220.336,00 
  DESPESAS    

VALOR A SER DISTRIBUÍDO 
R$ 

200.336,00 
  1.015,65   

   
      

DISTRIBUIÇÃO E GASTOS 

DESCRIÇÃO/% 
RECEITA 

PREV 
RECEITA 

REAL 
DESPESAS SALDO 

CONFERÊNCIA - 60% 120.201,60 130.759,00 125.199,73 5.559,27 
DESP. GOV. INDICADO -3 % 6.010,08 6.537,95 6.537,95 0,00 
COLÉGIO GOVERNADORES - 5% 10.016,80 10.896,58 11.484,38 -587,80 
DESP. GOV. ELEITO -7 % 14.023,52 15.255,22 20.226,70 -4.971,48 
DESP ROTARACT/INTERACT - 4% 8.013,44 8.717,27 8.717,27 0,00 
DESP DO GOVERNADOR - 14% 28.047,04 30.510,43 30.510,43 0,00 
GOV ASSISTENTES - 7% 14.023,52 15.255,22 15.255,22 0,00 
ESCRITÓRIO CENTRAL - LAVRAS 9,07% 20.000,00 20.000,00 19.389,95 610,05 

TOTAIS 220.336,00 217.931,67 237.321,62 610,05 

      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 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Página 14     Carta Mensal do Distrito 4560 

O Distrito 4560 – tem mais um Rotaract fundado – desta vez foi o Rotaract Club de Bambuí - parabéns Presidente Allyson 

Cruvinel e Presidente do Rotaract o jovem Matheus. O futuro do Rotary são estes jovens e nas mãos deles depositamos nosso 

futuro.  

 


