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MÊS DE JUNHO: 

DEDICADO AO 

COMPANHEIRISMO 

 

Chegamos ao final do exercício 

2015/2016 e nos dedicamos ao 

Lema Rotário “Seja um 

Presente para o Mundo”. 

Recebemos neste ano vários 

presentes como o crescimento 

do quadro associativo, criação 

de 06 clubes de Interact. Plantio 

de mais de 50.000 mudas de 

árvores e 68 áreas de preser-

vação foram cercadas. Doações 

a Pólio, Fundo Anual de 

Programa e muitos outros. Mas 

acreditamos que o maior traba-

lho foram os nossos encontros 

nos clubes onde tivemos a 

oportunidade de realizarmos 

reuniões produtivas, com muito 

entusiasmo e companheirismo. 

Em Maio realizamos a 

Conferência do Presente com o 

tema “Nos Encantos de Paris” 

com a participação dos 

Rotarianos, Interactianos, 

Rotaractianos, Casa da Amizade 

e Rotarykids e Convidados. Nós 

afirmamos e convidamos 

vocês para uma reflexão dos 

grandes momentos que 

vivemos de 

COMPANHEIRISMO.  

Presidente de RI – 1996/97 – 

Luís Vicente Giay, como o 

Lema “Construa o Futuro com 

Ação e Visão”, deixou-nos a 

seguinte mensagem:  

“Cada ser humano é composto 

por cabeça, mãos e coração, e 

por estes a humanidade pode 

expressar suas ações: àqueles 

que se manifestam pelo 

coração, um bom pastor; 

àqueles que combinam cabeça 

e coração, podemos comparar 

a um filantropo; os que 

combinam mãos e cabeça, a 

um técnico; mas há àqueles 

que manifestam suas ações 

através da cabeça, mãos e 

coração, estes são os que tem o 

poder real de Transformar o 

Mundo, entre eles, nós 

Rotarianos”. 

Eu e Marilene, experimentamos 

essa realidade, conhecendo os 

companheiros de todos os 

clubes do Distrito 4560. 

Entendemos o significado de 

amizade, da bem querência, da 

vontade de SER PRESENTE e 

de SERVIR,em todos os clubes 

com os quais tivemos a honra de 

desfrutarmos do respeito de 

todos e da amizade. 

Sensibilizamos particularmente 

na Conferência do Presente com 

aqueles que exerceram cargos 

que abrilhantaram com seus 

trabalhos de voluntários, 

fazendo com que tudo se 

tornasse perfeito representando 

a síntese de todas as alegrias 

traduzidas pelas palavras de São 

Paulo: “Combati o bom 

combate, desfruto dos louros 

da vitória e do serviço 

prestado”. 
Pedimos que não deixem de 

exercitarem companheirismo em 

seus clubes que é um dos 

maiores ideais do Rotary. Nem 

todos os sócios estão atentos e 

as vezes perdem grandes 

oportunidades de uma maior 

integração e descontração. 
As reuniões ordinárias devem 

ser encaradas pelos associados 

como um grande privilégio de 

aproximação e companheirismo, 

para contar boas histórias, rever 

novos conceitos Rotários e 

avaliar os projetos que estão 

sendo implementado, e voltar 

para casa renovado para mais 

uma nova semana. 

Um Rotariano é realmente sal 

da terra e fermento das massas 

como homens e mulheres de boa 

vontade, merecedores, presta-

dores de serviços humanitários, 

arrancando de suas almas, 

expressões como: “vede como o 

servir traz alegria a estes 

homens e mulheres”,ou melhor, 

ainda,”vede como se amam”! 

  “Não se acende um candeeiro 

para colocá-la debaixo da 

cama.” Que nos vejamos sempre 

como luz do mundo e fermento 

para todos experimentando 

sempre o prazer de servir e ser o 

presente para que arrastemos 

multidões de seguidores 

construindo, assim um mundo 

mais humano e mais 

solidário.Seja forte e deixe a 

sua obra. 
Em meu nome e da minha 

esposa Marilene, aproveitamos 

para agradecer pelo carinho que 

nos foi dedicado neste Ano 

Rotário. Será guardado para 

sempre em nossos corações. 

Foram Muitas Emoções. 

Seja um Presente para o Mundo 

Obrigado,  

 

Paulo Roberto Ramos 

Governador 2015/2016 

Distrito 4560 
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Você já fez a sua doação 

para a Fundação? 

 

 

 

 Mensagem do Presidente de RI 

 

 

Juntos, os Rotarianos fazem grandes 

mudanças em suas comunidades e 

em todo o mundo. Assim, todos são 

incentivados a participar de projetos 

da Fundação e a doar ao Fundo 

Anual – todo e cada ano rotário. Se 

você ainda não participou em 2015-

16, contribua até 30 de Junho em 

www.rotary.org.br/contribua (por 

boleto) ou www.rotary.org/pt/give 

(por cartão de crédito); e veja aqui 

exemplos de como sua doação 

impacta a vida daqueles que mais 

precisam. Apenas com a 

generosidade de pessoas como você, 

nosso trabalho pode seguir fazendo a 

diferença na vida de milhões de 

pessoas. 

 

 

Esta metáfora permaneceu comigo 

no decorrer do ano passado, quando 

viajava mundo afora a serviço do 

Rotary. Decididamente, todo este 

ano permaneceu indelével, como 

uma muralha de fogo em minha 

mente, dividindo a minha vida 

entre antes e depois. 

Quando penso nos últimos 12 

meses, vejo um brilhante 

caleidoscópio de imagens, 

despontando em cascata diante dos 

meus olhos, dia após dia, semana 

após semana. Os ansiosos pais em 

Chandigarh, na Índia, rodeando a 

cama de uma criança que se 

recuperava de uma cirurgia 

cardíaca que salvou a sua vida. As 

fulgurantes bandeiras do Nepal 

oscilando ao vento em um vilarejo 

reconstruído após um terremoto 

devastador. A sensação de estar 

maravilhado na Praça de São 

Pedro, durante o Jubileu dos 

Rotarianos, celebrado pelo Papa 

Francisco. Encontros ao redor do 

mundo, onde predominou o júbilo – 

tantos países, tantos idiomas – com 

amigos que ainda não conhecia, 

meus irmãos e irmãs no Rotary. 

Ser presidente do Rotary é uma 

responsabilidade tão colossal que 

não pode ser realmente descrita 

apenas com palavras e imagens. Ela 

representa uma muralha de fogo, 

cujas labaredas estarão sempre 

acesas em minha memória – 

fagulhas que dançam com a luz e 

O escritor inglês e piloto da Força 

Aérea Real Britânica, Roald Dahl, 

era também um ávido fotógrafo, 

sempre levando sua querida câmera 

Zeiss em suas aventuras 

fotográficas. Mesmo naquela época, 

quando as fotografias tinham que 

ser reveladas laboriosamente, com o 

retoque manual em negativos de 

vidro ou em película, ele conseguiu 

acumular uma coletânea de centenas 

de imagens. Anos depois, as 

mesmas fotografias serviram como 

um registro das suas viagens, uma 

maneira de documentar experiências 

vividas para serem compartilhadas 

com os outros. No entanto, ele 

sempre indicou que suas memórias 

eram muito mais vívidas do que as 

imagens refletidas nas fotografias. 

“Foram tantos os eventos e 

experiências”, afirmou ele, “que 

seria impossível captar tudo, pois 

não seriam adequadamente 

representados em imagens ou 

palavras”. 

A língua pode fraquejar e a 

fotografia desbotar; as mentes 

falham e os detalhes se esvaem. 

Porém, segundo Dahl, algumas 

experiências nunca se apagam. Elas 

continuam vivas em nossas mentes 

mesmo após décadas, como uma 

muralha de fogo. Elas se 

sobressaem para sempre na 

paisagem do nosso passado, 

dividindo nossas vidas em antes e 

depois. 

K. R. RAVINDRAN 

PRESIDENTE, 2015-16 DE RI 

 
 

Todos os nossos dias comprovamos em nosso 

relacionamento que Companheirismo é o 

convívio cordial, a amizade leal e sincera, a 

tolerância, a compreensão mútua e perene, que 

reflete toda a filosofia rotária. É um sentimento 

de afeto solidário, de carinho, amabilidade, 

compreensão, solidariedade, enfim.  

Inegavelmente, o salutar Companheirismo 

rotário gera a participação espontânea nas 

diversas atividades dos Clubes. Obviamente 

que o Rotary é acima de tudo participação que 

deve ser realizada com idealismo, entusiasmo, 

dedicação e, sobretudo, com responsabilidade, 

tendo sempre em mente que Companheirismo é 

fomentar o conhecimento recíproco e a 

amizade sincera entre os associados do clube, é 

a força motriz que move o Rotary.  

Companheirismo é também atuar com 

abnegação em prol da consecução dos objetivos 

que conduzem ao bem-estar e à felicidade da 

comunidade a que pertencemos, enriquecendo e 

promovendo o Rotary através do trabalho com 

dedicação e amor ao próximo.  

O rotariano é um indivíduo que reúne algumas 

qualidades que nem todos possuem: probidade, 

amor ao próximo, solidariedade, tolerância, 

ética, integridade moral, compreensão e uma 

inabalável capacidade de lutar por um mundo 

melhor, de trabalhar para reduzir as 

desigualdades sociais, por um futuro em 

que o mundo que nos rodeia seja habitado 

por seres humanos mais compreensivos, 

mais solidários e menos egoístas.  

Ao ingressarmos num clube de Rotary nos 

juntamos a líderes de todas as culturas, de 

todas as profissões e áreas de atuação e 

passamos a frequentar um ambiente muito 

fértil para a troca de ideias e para nos 

envolver em projetos que criam mudanças 

positivas em nossas comunidades e cujo 

sucesso irá se refletir em nossas vidas.  

Tudo isso, claro, sem falar que o Rotary, em 

qualquer parte do mundo, é uma 

maravilhosa escola de Companheirismo, 

que se tornou a sua força motriz. Vai 

descobrir que o Rotary é diferente de tantas 

outras organizações e vai aprender que 

servir à humanidade é a melhor obra de 

uma vida.  

E lembre-se: A maior das conquistas é o 

esforço mútuo do coração, da mente e 

das mãos trabalhando em perfeita 

harmonia – Paul Harris, fundador do 

Rotary 

JOSÉ UBIRACY SILVA  

Diretor do RI – 2015/2017 

 

 

Mensagem do Diretor de RI – José Ubiracy Silva 

mudam conforme a sombra. 

Milhares de imagens, lembranças e 

emoções se intercalam em minha 

mente. Juntas, elas formam um 

magnífico mosaico que irradia o 

brilhante e glorioso trabalho 

realizado pelos rotarianos. 

Conforme este ano rotário chega ao 

fim, sinto-me cada vez mais 

orgulhoso de fazer parte desta 

grande organização que enriquece o 

mundo, substitui o desespero pela 

esperança, dá ânimo aos oprimidos 

e é uma dádiva para tantos, 

permitindo que cada um de 

nós Seja Um Presente para o 

Mundo. 
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Companheirismo é a força motriz do 

Rotary 

 

Companheirismo está sempre em foco, 

em todos os momentos da nossa vida 

rotária, enaltecendo o valor de 

exercitarmos essa prática salutar que 

caracteriza a nossa Instituição e que faz 

o Rotary ser diferente de outras 

organizações sociais. Aliás, o nosso 

fundador Paul Harris em inúmeros 

pronunciamentos caracterizou o 

Companheirismo como “Algo 

maravilhoso que ilumina as sendas da 

vida e espalha alegria. É a pedra 

fundamental sobre a qual o Rotary foi 

criado”.  

Todos os nossos dias 

comprovamos em nosso 

relacionamento que Companheirismo é 



 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 Mensagem da Coordenadora Marilene 

 

 

 

coberto de pétalas, nem 

ordenado a andar sobre Ada-gas. 

É como se executas-semos uma 

sinfonia a cada dia e dela 

exaurisse a mais apaixonante 

canção. Por isso, o que nunca 

podemos perder é o passo da 

jornada, essa maravilhosa 

chama de luz e de cores que nos 

é oferecida. 

Portanto, para você uma palavra 

de carinho e fé...  

“Observa em seu caminho a 

distância vencida. Guarda do 

seu olhar os brilhos da alegria. 

Retém de sua voz risadas e 

canções. Grava em sua pupila o 

nascer das auroras . Conserva no 

seu rosto as linhas do sorriso. 

De seus lábios conserva as 

mensagens bondosas. Relembra 

com prazer as suas escaladas. 

Olha de frente o sol que existe 

em sua vida. A flor que 

desabrocha é mais importante 

do que mil pétalas caídas, e, só 

um olhar de amor pode levar 

calor para aquecer o  nosso  

próximo. A bondade é mais 

forte em nós e dura muito mais 

do que deixamos de praticar.” 

Para a Carmen o nosso fraternal 

abraço e os votos de plena 

realização.  

Sempre juntas e felizes.  

Com todo carinho da  

Marilene  

 

pensamentos. Conforme acredi-

tamos, ela se torna. Para receber 

é preciso dar. Para atrair é 

preciso irradiar. “Se Deus 

colocou tanta beleza,  tanta vida, 

tanta alegria e perfume em 

simples flores, o que não terá 

feito com o homem?” Ele nos 

deu imensas possibilidades de 

viver abundantemente cada 

momento e nós precisamos 

sempre estar experimentando 

para ganhar senso de realidade. 

 Junto ao Paulo eu recebi o 

presente de viver Rotary, Casa 

da Amizade, Rotaract , Interact e 

Rotary Kids , que apesar do 

programa ainda não ser 

oficializado pelo RI. , é um 

celeiro profícuo de futuros 

rotarianos. 

 E nesta fantástica aventura o 

meu legado é precioso à medida 

que, aprendi a dar e receber,  

amar e ser amada, fazer grandes 

amigos e compreender a 

extensão dos valores rotários na 

minha vida, na minha família, no 

meu clube e na minha 

comunidade.  

Diante disso a minha palavra 

final é gratidão. Agradeço todas 

as formas de amor a mim 

oferecidas especialmente as 

amizades colhidas por todo 

nosso Distrito. 

 Nosso caminho não é sempre 

coberto de pétalas, nem 

ordenado a andar sobre adagas. 

È  como se executássemos uma 

sinfonia a cada dia e dela 

exaurisse a mais apaixonante 

canção. Por isso, o que nunca 

podemos perder é o passo da 

jornada, essa maravilhosa chama 

de luz e de cores que nos é 

oferecida. 

Portanto, para você uma palavra 

de carinho e fé...  

“Observa em seu caminho a 

distância vencida. Guarda do seu 

olhar os brilhos da alegria. 

Retém de sua voz risadas e 

canções. Grava em sua pupila o 

nascer das auroras . Conserva no 

seu rosto as linhas do sorriso. De 

seus lábios conserva as 

mensagens bondosas. Relembra 

com prazer as suas escaladas. 

Olha de frente o sol que existe 

em sua vida. A flor que 

desabrocha é mais importante do 

que mil pétalas caídas, e, só um 

olhar de amor pode levar calor 

para aquecer o  nosso  próximo. 

A bondade é mais forte em nós e 

dura muito mais do que 

deixamos de praticar.” 

Para a Carmen o nosso fraternal 

abraço e os votos de plena 

realização.  

Sempre juntas e felizes.  

Com todo carinho da  

Queridas companheiras da 

ASR, Queridas esposas de 

rotarianos, 

 

“ Eu reconheço que todos os 

dias tenho algo por aprender, 

algo por esquecer e muitas 

coisas para agradecer.” 

As portas se abriram...  Tudo 

já está devidamente preparado 

para o giro altaneiro que 

propõe mudanças, novos ares, 

grandes expectativas e 

maravilhosas conquistas no 

universo rotário. Vem 

chegando de forma sensata, 

ética  e nobre o simpático 

casal, Governador João Otávio 

e Carmen a descortinar o lema 

“ Rotary a serviço da 

Humanidade.” 

As cortinas apenas mudam de 

tonalidade pois o ideal perma-

nece o mesmo e o  coração 

pulsa no mesmo compasso 

alvorecendo em dádivas  e 

bênçãos, nos direcionando a 

servir e manter-nos fiéis às 

verdades que nos fazem 

percorrer o caminho do bem. 

 No toque final de um tempo 

em que estivemos juntas e 

envolvidas com nossas ações,  

crescemos e pudemos desfrutar 

dos sonhos mais profundos, 

dos desejos mais puros.  

A vida materializa nossos 

pensamentos. Conforme 

acreditamos, ela se torna. Para 

receber é preciso dar. Para 

atrair é preciso irradiar. “Se 

Deus colocou tanta beleza,  

tanta vida, tanta alegria e 

perfume em simples flores, o 

que não terá feito com o 

homem?” Ele nos deu imensas 

possibilidades de viver 

abundantemente cada 

momento e nós precisamos 

sempre estar experimentando 

para ganhar senso de realidade. 

 Junto ao Paulo eu recebi o 

presente de viver Rotary, Casa 

da Amizade, Rotaract , Interact 

e Rotary Kids , que apesar do 

programa ainda não ser 

oficializado pelo RI. , é um 

celeiro profícuo de futuros 

rotarianos. 

 E nesta fantástica aventura o 

meu legado é precioso a 

medida em que,  aprendi a dar 

e receber,  amar e ser amada, 

fazer grandes amigos e 

compreender a extensão dos 

valores rotários na minha vida, 

na minha família, no meu 

clube e na minha comunidade.  

Diante disso a minha palavra 

final é gratidão. Agradeço 

todas as formas de amor a mim 

oferecidas especialmente as 

amizades colhidas por todo 

Marilene Rodrigues Ferreira – 

Coordenadora 2015/16 

 
SECRETARIA INFORMA – 

 
 
RELATÓRIOS RECEBIDOS ATÉ 5/06/16. 
 
Nº      A.S.R.             
1       BOA ESPERANCA 
2       BOM SUCESSO             
3       CARMO DA MATA     
4       CRUZÍLIA                        
5       DIVINÓPOLIS LESTE   
6       DIVINÓPOLIS OESTE 
7       IGUATAMA   
8       ITAJUBÁ   
 9      ITAUNA          
10     MONTE SIÃO                
11     OLIVEIRA  
12     SÃO LOURENÇO   
13     SÃO TIAGO        
 
 

Informações da Secretária Vani Beze 

EM 7/6/2016 

  

 

Página 3  Carta Mensal do Distrito 4560 

 

ASR é Notícia 

 
ASR de Itapecerica homenageia 

Professores aposentados da sua 

cidade em um Chá recheado de 

muitas emoções e companheiris-

mo Parabéns Presidente Tânia 

por seu dinamismo. 

 

 

 
 

 
 

 Este ano as ASR trabalharam 

muito e foram recompensadas 

com premiações durante a 

Conferência do Presente. 

 

Troféu Coordenadoria – 

Empresa Cidadã - três ASR 

receberam: Bom Sucesso, 

Itapecerica e Oliveira. 

 

Troféu Fim da Pólio – todas as 

26 ASR do distrito receberam. 

 

Troféu Presente para o 

Mundo – Doação para a 

ACCCOM – 16 ASR fizeram 

doação. Bom Sucesso, 

Brasópolis, Candeias, Carmo do 

Cajuru, Carmo da Mata, 

Cláudio, Cruzília, Divinópolis 

Leste, Divinópolis Oeste, 

Iguatama, Itajubá, Itapecerica, 

Itauna, Oliveira, Pimenta e São 

Tiago. 

 

Troféu Enfoque – Trabalhou 

nas áreas de Enfoque do Rotary 

: Bom Sucesso, Candeias, 

Carmo da Mata, Divinópolis 

Leste, Divinópolis Oeste, 

Iguatama, Itajubá, 

Itapecerica, Oliveira e Três 

Corações. 

 

Troféu Pontualidade: 

Entrega dos Relatórios 

mensais até o dia cinco do 

mês: Boa Esperança, Bom 

Sucesso, Brasópolis, 

Candeias, Carmo do Cajuru, 

Carmo da Mata, Cláudio, 

Cruzília, Divinópolis Leste, 

Divinópolis Oeste, Iguatama, 

Itajubá, Itapecerica, Itaúna, 

Monte Sião, Oliveira, Ouro 

Fino, Pimenta, São 

Lourenço, São Tiago e Três 

Corações. 

 

Troféu Per Capta – 

Pagamento em dia da Per 

capta Distrital: Todas as 26 

ASR efetuaram o pagamento 

em dia. 

 

Troféu Companheirismo – 

Ingresso de novas 

companheiras no Clube: 

Bambui, Brasópolis, Candeias, 

Cláudio, Divinópolis Oeste, 

Iguatama, Itapecerica, 

Oliveira, Pimenta, São Tiago e 

Três Corações. 

 

A todas as presidentes da 

Gestão 2015/16 das ASR do 

Distrito 4560, Nossos 

parabéns! 

 

 

Coordenadoria em Notícias 



 
                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Rotaract e Interact do Distrito 4560  
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oferecer estadia e 

alimentação. Durante o 

período de intercâmbio 

devem acontecer atividades 

culturais, para que possamos 

compartilhar nossos 

conhecimentos, devemos 

participar de uma reunião do 

Club anfitrião e seu Rotary 

padrinho. E quando possível, 

uma participação em um 

projeto organizado pelo 

Rotaract anfitrião. 

 

 
 

Interact Club de Itapecerica 

comemora o dia das mães. 

"Mãe, a vida nos presenteia 

com pessoas maravilhosas 

como você, que ensinam 

Governador Aristides 

recebeu do Rotaract Club de 

Arcos o prêmio "Profissional 

Presente Para o Mundo". 

 

 
 

Rotaractianos de Lavras 

participam de Intercâmbio 

Cultural no Chile 

" O projeto de intercâmbio 

Cultural : Trocando 

experiências teve como seu 

primeiro destino o Chile.  

Tal projeto tem o objetivo de 

internacionalizar o Distrito 

4560 e quebrar as fronteiras 

que se separam os países. O 

projeto funciona de uma 

maneira bem simples, 

fazemos o contato com um 

país que tenhamos interesse, 

logo convidamos os 

rotaractianos desse país para 

participar de um intercâmbio 

de curta duração.  O Club 

que viaja tem como 

obrigação arcar com suas 

despesas de passagem e o 

clube que recebe deve 

oferecer estadia e 

alimentação. Durante o 

período de intercâmbio 

devem acontecer atividades 

culturais, para que possamos 

compartilhar nossos 

conhecimentos, devemos 

participar de uma reunião do 

Club anfitrião e seu Rotary 

padrinho. E quando possível, 

uma participação em um 

projeto organizado pelo 

Rotaract anfitrião. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 pelo saber, pelo exemplo e 

pelo amor incondicional! 

Parabéns!!" 

 

O Rotaract de Itaúna realiza 

O Eu Bilíngue com o 

Rotaract é um projeto 

quinzenal que tem como 

objetivo, por meio de mini-

aulas, ensinar o básico do 

inglês aos associados do 

clube. As aulas são sempre 

muito interessantes e tem 

sido, ao mesmo tempo, uma 

excelente oportunidade de 

aprendizagem e uma boa 

distração para nossas 

reuniões! 

 
Projeto também quinzenal, 

um associado é escolhido 

para criar uma apresentação 

sobre um país de sua 

escolha. No final do mês, é 

feita uma festiva temática 

com as comidas típicas dos 

países abordados, o que 

também serve também 

como fonte de descontração 

para os associados. 

 

 

 

 

 

dados dos 
associados. Atualizar 
dados do clube e 
consultar relatórios no 
My Rotary. 
 
+ Inserir os dados dos 
novos dirigentes no 
My Rotary. 

 

! 
Posse do Governador João 

Otávio no dia 02 de julho em 

Poços de Caldas. Pálace Hotel. 

+ Entregar ao 
tesoureiro as faturas 
do clube para serem 
pagas em dia. 
 
+ Manter as 
informações do clube 
atualizadas, 
adicionando, 
alterando ou excluindo 

Agenda dos Presidentes de Clubes em Julho 

 

 

  

 

 

 
 
Rotaract de Arcos finalizou 

No dia 10/06/16 a gincana: 

"Moldando crianças para um 

mundo melhor." Realizamos 

junto com os alunos da 

escola, a construção de uma 

horta sustentável que ficará 

para a própria escola, onde 

foram plantadas sementes de 

alface, salsinha, entre outros 

alimentos para utilização dos 

mesmos. A horta foi cons-

truída com garrafas pets, 

pelos próprios alunos, que 

com a nossa supervisão, 

plantaram e demonstraram 

muita alegria pela atividade 

feita. O sorriso das crianças 

foi o nosso maior presente! 

 

https://www.facebook.com/rotaractdeitauna/photos/ms.c.eJw90MkRRCEIBNCMpljaBvJPbBQ~;Hry8YmsVgvQFWgY17acX6LVg6TpQcSAqPqCyIXLAgyYFw0CurpD6IEQPsPxBnhZfD~;QCHlhvIWdLIBvAAd4KexXZl1Lm0qja4VbZ3JEuZ4u9cIlq0IlfKmcGcrLUzrVnhH~_wX7fItECif8xN~;8apRNI~-.bps.a.1404834536209608.1073741983.726605644032504/1404835462876182/?type=3
https://www.facebook.com/rotaractdeitauna/photos/ms.c.eJw90MkRRCEIBNCMpljaBvJPbBQ~;Hry8YmsVgvQFWgY17acX6LVg6TpQcSAqPqCyIXLAgyYFw0CurpD6IEQPsPxBnhZfD~;QCHlhvIWdLIBvAAd4KexXZl1Lm0qja4VbZ3JEuZ4u9cIlq0IlfKmcGcrLUzrVnhH~_wX7fItECif8xN~;8apRNI~-.bps.a.1404834536209608.1073741983.726605644032504/1404835462876182/?type=3


 
 

O Distrito 4560 possui um grande número de empresas que são empresas Cidadãs, 
Empresas que contribuem com a ABTRF, ajudando-nos a ajudar. São estas empresas que 
fazem a diferença no Distrito 4560. Obrigada!     OLIVEIRA 
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Rotary de Itaúna-Cidade 

Educativa 
No início deste mês, a Escola 

Municipal “Dona Cota” 

recebeu uma grande doação 

de materiais escolares. Todos 

os itens foram arrecadados 

pelo Rotary de Itaúna – 

Cidade Educativa – junto aos 

seus rotarianos, além de 

ajuda de empresários 

itaunenses. Foram entregues 

mochilas, pastas, diversos 

itens de sala de aula, 

cadernos, livros de estórias, 

papel A4, dicionários, 

bolsinhas, dentre outros. 

Todo este material vai 

contribuir de forma 

significativa no atendimento 

aos quase 800 alunos que a 

instituição tem atualmente, 

dentre Educação Infantil, 

Ensino Fundamental e 

Tempo Integral. 

 

 
 

O Rotary Club de Bambuí, 
deu posse a dois  novos 

associados, companheiros 

Deone e Renisson.  O clube 

aumentou seu quadro 

associativo em 06 novos 

associados e deve retenção de 

100 %. Parabéns 

companheiros. 

 
 

A Todos os Clubes do Distrito, 

agradecemos suas 

colaborações para que esta 

Carta Mensal tivesse 

resultado. 

Parabéns a todos pelos belos 

trabalhos. 
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   Alberto Bittencourt 
Rotary Club de Oliveira realizou 

no último domingo, dia 22 o sétimo 

encontro de veículos antigos e 

também um Rotary Day. Na 

ocasião foram recebidos mais de 

duzentos carros antigos, foi 

realizado o teste de hepatite, houve 

apresentação de shows. Ampla 

divulgação do que é Rotary e foi 

arrecadado 200 pacotes de fraldas 

geriátricas que foram doadas para a 

Vila Vicentina e Asilo Santo 

Antônio. 

 
E o Rotary de Itaúna foi agraciado 

com mais um associado :Gleice 

Antunes Camargos Carneiro. Seja 

bem vinda à Família Rotária. 

 

Também fez doação de material 

para a cantina da Casa de Caridade 

Manoel Gonçalves com dinheiro 

Arrecadado do 7º Boi no Rolete e 

outras entidades mais. 

 

 

 

 

  

  
 

 
O ROTARY CLUB DE MONTE SIÃO 
realiza nos dias 09 e 10 de julho de 

2016 a 11ª TRILHA DAS MALHAS  

(Motos, Gaiolas e Jeeps), em conjunto 

com a Equipe TURMA DA PRACINHA, 

Equipe LOUCOS POR TRILHA e Equipe 

4x4 MONTE SIÃO, contamos também 

com o apoio da Prefeitura Municipal, 

evento este realizado em prol da APAE 

DE MONTE SIÃO. 

                Anualmente o Rotary realiza o 

evento no Centro de Exposições e Lazer 

de Monte Sião/MG, que já se tornou 

tradição nessa temporada e faz parte do 

Calendário Turístico da cidade. Segundo 

registros no ano de 2015 tivemos um 

público estimado de 5.000 pessoas 

prestigiando e participando nos 2 dias de 

evento, os organizadores esperam superar 

este número de público agora em 2016, 

reconhecido como uma das melhores 

Trilhas de Motos, Jeeps e Gaiolas da 

região. 

                O Evento este ano contará com 

uma edição inédita do Jeep Gaiola 

Cross, uma competição que vem 

ganhando visibilidade no Brasil, 

especialmente no sudeste brasileiro, com 

montagem de pista profissional, podendo 

competir apenas os que estiverem com 

seus veículos dentro das especificações 

desta modalidade. Teremos também uma 

Pista de Obstáculos de Jeeps e Gaiolas 

montada especialmente para que o pessoal 

inscrito para a trilha de domingo (10/07) 

possa se divertir e testar suas máquinas. 

                Traga sua família e venha 

conferir este super evento com total 

infraestrutura, com Praça de Alimentação 

e Almoço com churrasco no domingo 

(10/07).  
 



Governadores Assistentes em Ação 

 

 
 

. 
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O Governador Assistente Luiz Norberto 

fez a entrega do troféu ao presidente do 

Rotary clube de São Gonçalo do Pará -  

Daniel , oferecido pelo governador 

Paulo Roberto Ramos na Conferência 

do Presente.  

Aproveitando  a ultima visita oficial 

Luiz Norberto solicitou uma 

contribuição a campanha pólio plus 

conforme foi solicitado por RI . 

 
 

Em Visita ao RC de Carmo do Cajuru, o 

Governador Assistente Luiz Norberto 

fez a entrega do Certificado de Serviços 

Prestados à Fundação Rotária ao 

companheiro Eli Maia, um dos 

companheiros de maior idade do nosso 

Distrito. Parabéns companheiro Eli.  

 

 
 

 

Aos Governadores Assistentes que 

durante este ano Rotário, atuaram com 

muita integridade, fazendo com muita 

maestria o seu papel, agradecemos de 

coração, pois a notícia chegou até nós 

por terem trabalhado com afinco 

durante este ano rotário. 

Parabéns a todos vocês que nos 

abrilhantaram com notícias de seus 

trabalhos. 
José Lúcio Costa, R de Divinópolis-
Oeste 
Lázaro Cleudinei de Souza, RC de 
Ouro Fino      
Joaquim Lourenço da Silva, RC de 
Brasópolis 
Renato Gonçalves Ribeiro - Rotary 
Club de Elói Mendes 
Rosângela Mendes Ribeiro - RC de 
Boa Esperança 

Otacílio Andreatta Lemos - Rotary 
Club de Poços de Caldas 
Wémerson Alves Simão, RC de Pains  
Roberto José de Carvalho, R Itaúna-
Cidade Universitária 
Luiz Norberto Barros Morais, R de 
Divinópolis-Oeste 

 

 

Governador Assistente 

Wemerson Simão realizou a sua 

quarta visita oficial ao Rotary de 

Iguatama, RC de Arcos, RC de 

Bambui e RC de Pains.  Em 

todos teve a delicadeza de 

entregar uma lembrança para o 

presidente do clube. 

 

 

 
Companheiro Wemerson 

acompanhou o projeto do Rotary 

Kids de Pains "Abraço Grátis ", 

realizado na manhã de sábado 

21/05 na Praça Tonico Rabelo 

em Pains. 

 

Divinópolis-Oeste 
Claudio Rodrigues Duarte, RC de 
Cláudio                                                                                                                                                                                      
Jean Antônio Sallum Al’Osta, RC 
de Caxambu 
Maria Biatris de Paula Fiúza, RC 
de Formiga 
Carlos Alberto de Oliveira 
Cardoso,  RC de Lavras-Sul 
 
OUTRAS NOTÍCIAS DO DISTRITO 
 

 
Governador 2015/16 Paulo Roberto 

Ramos e o companheiro Wantuir 

Pedro da Silva receberam da 

Câmara Municipal de Divinópolis a 

Medalha Candidés por seus serviços 

prestados à comunidade de 

Divinópolis. Aos dois companheiros 

do Rotary de Divinópolis Leste 

nossos Parabéns. 

 

 
Com muito pesar comunicamos o 

falecimento  do brilhante 

Governador 1967/68 e 1985/86 do 

Distrito 4560. Companheiro 

Zoroastro Ferreira de Andrade. Aos 

familiares desejamos que Deus os 

conforte.  

O Ultimo evento rotário que 

compareceu foi no Jubileu de ouro 

do Rotary de Itaúna no dia 

29/04/2015 onde recebeu Diploma 

de Padrinho do Clube. 

Na foto acima o companheiro 

Zoroastro está ladeado pelos 

governadores Angelo Antônio de 

Freita e Fabiano Antônio de Souza e 

atrás os governadores Carlos 

Alberto Araujo Peçanha e Paulo 

Roberto Ramos. 

 

 



 
 
 
 
 
 
  

Nº Rotary Club de 
Nº 

Reuniões 

Sócios Informados por: Admissão % 

RI 
30/06/2015 16 

ABRIL/ 
2016 Frequência 

1 Alfenas(8192)  20 16 -  

2 Alfenas- Norte (8193)   23 21 -  

3 Arcos  (8194)  11 12 -  

4 Bambuí (8195) 05 19 25 - 80,00 

5 Boa Esperança (8196)  24 29 -  

6 Bom Sucesso (25292) 05 17 15 - 90,30 

7 Brazópolis (8198) 03 19 14 - 78,57 

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

9 Cambuí (30655) 05 12 12 - 78,34 

10 Cambuquira (8199)  08 19 -  

11 Campo Belo (8201) 04 20 20 - 68,70 

12 Candeias (8202) 03 19 22 - 72,20 

13 Carmo da Mata (51050) 04 15 13 - 86,54 

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

15 Carmo do Rio Claro (8205) 03 11 17 - 96,00 

16 Caxambu (8206) 02 16 14 - 75,00 

17 Cláudio (8207) 05 25 24 - 78,20 

18 Córrego Fundo (82468) 04 21 21 - 67,00 

18 Cristais (22913)  15 17 -  

20 Cruzília (8208)  15 13 -  

21 Divinópolis (8209)  19 21 -  

22 Divinópolis Leste (8210) 04 47 42 - 73,00 

23 Divinópolis Oeste (8211)  35 38 -  

24 Elói Mendes (8212) 04 41 40 - 83,60 

25 Formiga (8213)  19 21 -  

26 Guaxupé (8214)  22 16 -  

27 Guaxupé- Cafezais (87147)  - 14 -  

28 Iguatama (8215)  22 21 -  

29 Ilicínea (84198)  12 12 -  

30 Itajubá (8216) 05 18 17 - 100,00 

31 Itajubá 19 de Março (25350) 04 13 14 - 91,06 

32 Itajubá-Oeste  (8219) 03 22 22 - 100,00 

33 Itanhandú (24157) 05 12 21 - 85,71 

34 Itapecerica (8219) 05 40 39 - 76,85 

35 Itaúna  (8220) 04 33 36 - 71,50 

36 Itaúna-Cidade Educativa (22535)  25 21 -  

37 Itaúna-Cidade Universitária (22536  21 21 -  

38  Lagoa da Prata- Princesa do Oeste 04 - 17 - 56,93 

39 Lavras  (8223)  22 18 -  

40 Lavras-Dos Ipês (86677) 04 20 20 02 86,11 

41 Lavras-Sul (8224) 04 25 24 - 82,00 

42 Machado (8225) 05 19 21 - 90,40 

43 Mateus Leme – Centro (82941)  14 13 -  

44 Monsenhor Paulo (8227)  14 15 -  

45 Monte Sião (27238) 03 17 16 - 52,10 

46 Nepomuceno (86214)  21 11 -  

47 Oliveira (8228) 04 19 21 - 86,00 

48 Ouro Fino (64674)  23 21 -  

49 Pains (8229) 05 14 15 - 95,00 

50 Perdões (58389)  30 22 -  

51 Pimenta (51506) 05 12 11 - 71,00 

52 Piumhi (8230)  04 24 29 - 91,00 

53 Poços de Caldas  (8232)  04 28 22 - 63,00 

54 Poços de Caldas Sul (8233)   17 19 -  

55 Pouso Alegre-Das Gerais (60746) 05 14 16 - 80,00 

56 Pouso Alegre-Sul  (51719)  30 31 -  

57 São Gonçalo do Pará (30790)  06 05 -  

58 São Gonçalo do Sapucaí (8236)  17 20 -  

59 São Lourenço (8237) 05 08 09 - 78,00 

60 São Tiago (8238)  17 16 -  

61 Três Corações (8240)  29 28 -  

62 Três Pontas (8241) 04 23 23 01 81,00 

63 Varginha (8242) 05 21 22 01 97,18 

 Total de companheiros no Mês  1231 1265   

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

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

Classificação Rotary Club  Classificação Rotary Club  
1º lugar Itajubá. Itajubá Oeste – 100% 1º lugar Piumhi – 91%  

2º lugar Varginha – 97,18% 2º lugar Carmo do Cajuru – 90%  

3º lugar Carmo do Rio Claro – 96% 3º lugar Elói Mendes – 83,60%  

4º lugar Pains – 95% 4º lugar Itapecerica – 76,85  

5º lugar Itajubá – 19 de Março – 91,06 5º lugar Divinópolis Leste – 73%  

Expediente 
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Presidente do RI 2015/16 – K.R. 

Ravindran 

 

Diretor Regional do RI – José 

Ubiracy Silva 

 

Secretaria (Sede Mundial) - One 

Rotary Center - 1560 Sherman 
Avenue - Evastn, Illinois, 60201-

3698 - USA - Tel: + 1 847 866 3000 

     + 1 847 328 8554  
Centro de Serviços no Brasil - 

Rotary International Brazil Office - 

Rua Tagipuru, 209, Barra Funda - 
CEP 01156-000 -SP. Tel:(11)-

38262966 Fax: (11) 36676575 - 

www.rotary.org.br 
Gerência - Celso Fontanelli -

celso.fontanelli@rotary.org 

Supervisor de Clubes e distritos - 

Débora Watanabe - 

debora.watanabe@rotary.org 

 

Distrito 4560 

Governador 2015/2016–  

Paulo Roberto Ramos 

Rua Teresópolis, 341- 35500-174 – 

Divinópolis – MG Fone: +55(37) 
3214-5543 e 37-9965-2903 
E-mail paulossomar@hotmail.com 

 

Secretário Distrital – Lúcia 

Helena Ferreira Pires - Rua João 
XXIII, 170  - Vila Romana - 

Divinópolis -  MG –35500-622 

Telefone: (37) 32133884 Celular 
(37)99864514 
E-mail : celenucia@hotmail.com 
 

Tesoureiro Distrital – José 

Geraldo Secundino – Rua 

Itapecerica, 1000 Aptº 201 - Sidil 

Divinópolis/MG – 35500-018  - 
Telefone: (37) 3222-4674 – 

99861396 

E-mai - jgsecundino@gmail.com 

 

Centro de Serviços do Distrito 

4560 - Marlene Matos 
Rua Doutor Álvaro Botelho, 401 

Caixa postal nº 200 - 37200-000 – 

Lavras – MG. Email:rotary4560 
escritoriocentral@gmail.com 

 

Instrutor Distrital – Carlos 

Alberto Araujo Peçanha 

Rua Muriaé, 1370-  São Judas 

Tadeu - 35500-250- Divinópolis-

MG  Telef.: (37) 3212-2112 - 

Celular: (379987-9112 
E-mail: caapecanha@gmail.com 

 

Governador Eleito 2016/17 – João 

Otávio Veiga Rodrigues –Poços de 

Caldas  Tel.(35) 37142-2620   

 

Governador Indicado 2017/18 

João Bosco ribeiro Bezé-  Oliveira 

– Tel. (37) 3331-5435  

 

Carta Mensal – Redação, Digitação 

e Diagramação – Ana Maria 
Henriques Horta Ribeiro –  

Email: hortaribeiro@gmail.com 

Conferência e Correção – José 
Maria Ribeiro –Tel.37-3221-2056 

 

http://www.rotary.org.br/
mailto:-celso.fontanelli@rotary.org
mailto:-celso.fontanelli@rotary.org
mailto:debora.watanabe@rotary.org
mailto:paulossomar@hotmail.com
mailto:celenucia@hotmail.com
mailto:E-mai%20-%20jgsecundino@gmail.com
mailto:rotary4560%20escritoriocentral@gmail.com
mailto:rotary4560%20escritoriocentral@gmail.com
mailto:caapecanha@gmail.com
mailto:hortaribeiro@gmail.com


Resumo das Deliberações do Conselho de Legislação 2016 
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do seu mandato. O Conselho de Resoluções 

permitirá ao COL se concentrar mais nas propostas 

de emenda, que têm o poder de alterar os 

documentos estatutários do Rotary. Os proponentes 

estimam que o COL será reduzido em um dia por 

não ter mais que considerar propostas de resolução, 

significando uma economia de US$300.000. 

 Os rotaractianos poderão continuar no seu clube e 

também se associar a um Rotary Club. A razão para 

aprovar a respectiva proposta foi que pouquíssimos 

rotaractianos (cerca de 5%) acabam se associando a 

um Rotary Club. O motivo para tal é que muitos não 

querem sair do seu Rotaract Clubs antes da época 

devida, que é quando completam 30 anos de idade. 

Esperamos, com esta medida, aumentar o número de 

jovens líderes no Rotary. 

 A distinção entre clubes tradicionais e e-clubs foi 

eliminada. Como os clubes passaram a se reunir de 

formas variadas, o COL decidiu que tal distinção se 

tornou desnecessária. Os clubes que têm o termo “e-

club” em seu nome poderão mantê-lo. 

 A referência à taxa de admissão será retirada do 

Regimento Interno. Os proponentes argumentaram 

que esta referência não contribui à imagem de um 

Rotary moderno. 

 Foi criada uma comissão permanente para tratar 

assuntos do quadro associativo e a erradicação da 

pólio foi reafirmada como sendo meta da mais alta 

prioridade para nós. 

 

 

 

 Prezados companheiros do Distrito 4560: 

 

Acabamos de retornar do Conselho de Legislação 2016 

realizado em Chicago, Estados Unidos, evento 

importante que cuida da evolução do Rotary 

International e traça as principais diretrizes e 

modificações que definem o futuro da Instituição. Foi 

uma experiência marcante somente equiparada à emoção 

que vivemos na Assembléia Internacional quando nos 

preparávamos para assumir a Governadoria em 2005. 

Relatamos abaixo alguns pontos importantes entre 

muitos outros que traremos oportunamente: 

A cada três anos, representantes de todos os distritos 

rotários se reúnem em Chicago para o COL, evento 

essencial à governança do Rotary. Os participantes 

votam propostas para alterar normas que regem a nossa 

organização e seus clubes membros, sendo que as 

propostas aprovadas entram em vigor no dia 1° de julho 

em seguida ao COL. 

A tônica do evento deste ano na flexibilidade teve início 

com duas propostas do Conselho Diretor, que foram 

aprovadas. A primeira contempla que, desde que os 

associados se encontrem no mínimo duas vezes por mês, 

eles podem variar o horário de suas reuniões, decidir 

quando cancelá-las e se elas serão presenciais ou pela 

internet. A segunda dá liberdade aos clubes para 

escolherem suas próprias regras e requisitos de quadro 

associativo. 

Foi também aprovada a substituição de seis critérios de 

quadro associativo constantes dos Estatutos do Rotary 

por um requisito bem simples: o rotariano tem que ser 

somente uma pessoa de bom caráter e de boa reputação 

em sua ocupação profissional ou na comunidade que 

tenha o desejo sincero de servir. 

O aumento de US$4 das cotas per capita foi baseado na 

previsão financeira de cinco anos, que apontou que se o 

Rotary não aumentasse as cotas ou não fizesse cortes 

drásticos, até o ano de 2020 suas reservas ficariam 

abaixo do nível exigido. A cota per capita a ser enviada 

pelos clubes ao RI será US$60 em 2017-18, US$64 em 

2018-19 e US$68 em 2019-20. Caberá ao próximo COL 

avaliar as cotas novamente. 

“Estamos vivendo uma época em que temos que pensar 

seriamente no nosso futuro”, enfatizou o vice-presidente 

do RI, Greg Podd.  

Podd disse que o aumento das cotas permitirá ao RI 

aprimorar as páginas do Meu Rotary, criar recursos para 

os clubes, simplificar a apresentação de relatórios por 

parte de clubes e distritos, expandir o acesso dos 

rotaractianos ao nosso site, aprimorar nosso sistema e 

oferecer uma experiência melhor de Rotary aos 

associados. 

Outras decisões importantes tomadas no COL: 

 Um Conselho de Resoluções se reunirá anualmente 

para considerar recomendações ao Conselho Diretor 

do RI. Seus membros servirão por três anos e 

participarão do Conselho de Legislação no último ano 

do seu mandato. O Conselho de Resoluções permitirá 

ao COL se concentrar mais nas propostas de emenda, 

que têm o poder de alterar os documentos estatutários 

do Rotary. Os proponentes estimam que o COL será 

reduzido em um dia por não ter mais que considerar 

propostas de resolução, significando uma economia 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Carta Mensal do Distrito 4560 Página 10 

 Conquistas e Futuro da Fundação Rotária 

   

africano certamente completará  dois anos sem registrar nenhum caso 

da doença. 

Apesar dos avanços recentes, ainda restam desafios. "O mundo todo 

continua em risco enquanto o vírus selvagem existir no Afeganistão 

e no Paquistão. Precisamos aumentar nossa capacidade de detectar o 

vírus e inibir a ocorrência de surtos por meio de vacinações, defesa 

de causa, vigilância e aproveitamento eficaz dos recursos existentes." 

Os últimos dois países onde a paralisia infantil é endêmica tiveram 

progresso este ano. Martin citou que houve 16 casos provocados pelo 

vírus selvagem no Afeganistão e Paquistão, comparado a 25 no 

mesmo período do ano passado. 

"Temos visto uma cooperação maior entre o governo afegão e o 

paquistanês. As crianças que cruzam a fronteira estão sendo 

vacinadas e há compartilhamento de dados relativos à vigilância. 

Agindo assim, o Afeganistão e o Paquistão aumentam suas chances 

de se livrar da pólio." 

CONFIRMAÇÃO DE IAN RISELEY PARA A PRESIDÊNCIA 

Em plenário na terça-feira, o presidente do RI, K.R. Ravindran, e o 

secretário-geral da organização, John Hewko, formalizaram a eleição 

dos administradores da organização de 2017-18. 

O presidente indicado, Ian Riseley, recebeu a aprovação unânime dos 

delegados votantes para presidir o Rotary International a partir de 

julho de 2017. Em seu relatório, Hewko falou sobre o fortalecimento 

da Marca do Rotary, aumento do número de associados, apoio à 

Fundação e formação de parcerias. 

"O modelo de parceria que temos na luta contra a pólio servirá para 

futuras iniciativas", disse ele. "Com isto em mente, o Conselho 

Diretor implementou uma iniciativa para conseguir mais parceiros 

estratégicos para trabalhar conosco nas nossas áreas de enfoque." 

Hewko destacou a parceria estratégica do Rotary com a Usaid, que 

liga a nossa experiência de base com o conhecimento técnica da 

agência americana. 

O Rotary iniciou 2015-16 com o segundo maior número de 

associados de sua história. "Se nos esforçamos mais um pouco, 

conseguiremos atingir um novo recorde de quadro associativo", disse 

Hewko. 

"Sejam criativos no engajamento de associados, oferecendo a eles 

uma experiência de primeira. Como vocês sabem, com clubes vazios 

não haverá Rotary; e sem a Fundação Rotária, não seríamos a 

fortaleza que somos hoje em dia." 

 

 

JUNHO - O MÊS DO COMPANHEIRISMO 

 
O mês de junho foi designado como o Mês dos Grupos de 

Companheirismo do Rotary com o intuito de reconhecer a 

importância do companheirismo e da boa vontade entre rotarianos 

com interesses recreativos e profissionais semelhantes, e para 

incentivar a participação nestes grupos. O Conselho Diretor do RI 

incentiva tais grupos a comemorarem esse mês com projetos, 

atividades e eventos. Os Grupos de Companheirismo são 

formados por rotarianos, seus cônjuges e rotaractianos com 

interesse ou profissão em comum com o intuito de promover 

amizade e companheirismo. Os Grupos de companheirismo 

oferecem oportunidades de fazer amizades com pessoas de outros 

clubes, distritos e países; Contribuem para a promoção da imagem 

pública do Rotary, além de serem um atrativo a mais para novos 

associados, contribuindo também para manter os associados atuais 

motivados. 

Em seu discurso de 31 de maio na Convenção, o chair da 

Fundação Rotária, Ray Klinginsmith, afirmou que a entidade 

nunca esteve tão forte como hoje. "Com o suporte de 

contribuições altamente generosas, que somaram mais de 

US$269 milhões no ano passado, e programas como Pólio 

Plus e Centros Rotary pela Paz, o trabalho da Fundação está 

despertando o interesse público", enfatizou  Klinginsmith. 

Entre as principais 10 organizações sem fins lucrativos que 

mudaram o mundo em 2015, a rede de notícias 

CNBC classificou o Rotary em quinto lugar. 

Para comemorar o centésimo aniversário da Fundação, 

Klinginsmith incentivou os rotarianos a arrecadarem US$300 

milhões em 2016-17. "Sem dúvidas esta é uma meta 

ambiciosa, mas podemos atingi-la." 

Randall Feldman, governador eleito do Distrito 6840; 

Stephanie Urchick, presidente da Comissão de Celebração do 

Centenário da Fundação Rotária; e David Forward, autor do 

livro "Fazendo o Bem no Mundo: A História dos 100 Anos 

da Fundação Rotária" falaram sobre a grande festa do 

centenário do ano que vem. Urchick descreveu as quatro 

metas do centenário: 

 Aumentar a conscientização pública sobre o Rotary e sua 

Fundação 

 Reconhecer as maiores conquistas relacionadas a 

programas da Fundação Rotária 

 Realizar atividades comemorativas nas nossas 

comunidades e eventos 

 Conseguir mais apoio 

"Por acontecer somente uma vez, o centenário nos dá uma 

oportunidade única para celebrar e promover a entidade", 

concluiu Urchick. 

 

PÓLIO 

Rebecca Martin, diretora do Centro Norte-americano de 

Controle e Prevenção de Doenças, disse que o maior triunfo 

da Fundação no ano que passou foi o avanço histórico no 

trabalho de erradicação da pólio. 

No ano passado, a Organização Mundial da Saúde declarou a 

Nigéria, o último reduto do vírus na África, como livre da 

pólio. Martin comentou que, em 11 de agosto, o continente 

africano certamente completará  dois anos sem registrar 

nenhum caso da doença. 

Apesar dos avanços recentes, ainda restam desafios. "O 

http://www.cnbc.com/2015/12/01/the-top-10-charities-changing-the-world-in-2015.html?slide=7
http://centennial.rotary.org/pt
http://centennial.rotary.org/pt/fundraising-goal
http://centennial.rotary.org/pt/fundraising-goal
https://shop.rotary.org/doing-good-in-the-world-hardcover-929
https://shop.rotary.org/doing-good-in-the-world-hardcover-929


 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ONDE  ANDA O GOVERNADOR PAULO ROBERTO RAMOS 
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Este Casal, Paulo Roberto e 
Marilene, estiveram à frente 
do Distrito 4560 de RI no 
ano rotário 2015/16. Foram 
muitos os momentos de 
alegria e de agradecimentos 
durante a Conferência. E 
com total descontração o 
governador encerrou a 
conferência cantando para 
todos os companheiros 
Emoções de Roberto 
Carlos. Foram muitas Emo-
ções durante este ano. Ao 
casal por gerir o distrito com 
maestria, muito obrigado! 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

   Qualquer problema neste passo o associado deve 

informar o CDS para que possamos corrigir as informações  

 

3° passo) O associado recebe o e-mail e confirma a criação 

de conta, ao ativar a conta, cria senha e pergunta de 

segurança.  

A criação de uma nova conta no site My Rotary exige 

a confirmação do e-mail informado, para isso, é enviada uma 

comunicação via e-mail, com o título: “Complete seu 

cadastro no Rotary.org” para que seja confirmado o cadastro. 

Por gentileza verifique/ faça uma pesquisa por esta 

mensagem até mesmo nas mensagens bloqueadas como spam 

com o remetente donotreply@rotarymailings.org. 

Ressaltamos que o envio da mensagem pode ser bloqueada 

por alguns servidores, principalmente governamentais, 

empresariais ou de provedores como uol e terra, logo 

sugerimos que o usuário utilize e-mails de provedores 

internacionais grátis como Gmail, Yahoo, Hotmail.  

 

Os dirigentes de clube podem acompanhar o progresso dos 

cadastros através do Rotary Club Central. Este relatório 

mostrará o status das contas online dos associados do clube, 

na primeira coluna indicando Y para conta ativa e N para sem 

conta.  

 

PREMIAÇÃO 

O Distrito que atingir pelo menos 80% de associados com 

conta ativa no Meu Rotary até a data final de vigência da 

Campanha (30 de junho de 2016) será agraciado, por 

intermédio de seu Governador 2015-16, com um belíssimo 

livro “Fazendo o Bem no Mundo – A história dos 100 anos 

da Fundação Rotária” (edição de luxo) autografado pelo 

Presidente de RI 2015-16, K. R. Ravindran. Bem como 

receberá um reconhecimento diretamente do Diretor do RI 

2015-17 – José Ubiracy Silva – durante o XXXIX Instituto 

Rotary do Brasil no Recife, PE. 

 

 

 

INFORMAÇÕES GERAIS  

O Meu Rotary foi criado para que Rotarianos possam ter uma 

experiência aprofundada e personalizada sobre o Rotary, além 

de gerenciarem os dados dos clubes, estabelecerem e 

acompanharem metas do quadro associativo e da Fundação 

Rotária, bem como divulgarem suas ações e projetos, por isso 

o uso dessa ferramenta está diretamente ligado ao plano 

estratégico da nossa organização e, sobretudo às metas 

presidenciais anuais. Para que cada rotariano acesse o site e 

visualize suas informações é necessário fazer o cadastro. 

Pensando nisso, o Departamento de Suporte a Clubes e 

Distritos preparou o Prêmio Distrito Online, que visa ampliar 

a experiência dos Rotarianos com o Meu Rotary.  

 

CENÁRIO  
Hoje temos o seguinte panorama de Utilização do Meu Rotary 

no Brasil:                      

  Rotarianos no Brasil Possuem conta ativa 

        

A meta alcançável para os registros no Meu Rotary é de  

 

 

 

REALIZAÇÃO  

O Prêmio Distrito Online terá o lançamento oficial em 28 de 

Março de 2016 e finalizará em 30 de Junho de 2016.  

 

ACOMPANHAMENTO 

Nesta premiação, os principais agentes são os dirigentes de 

clubes 2015-16, e é a partir deles que alcançaremos o sucesso! 

Entenda o processo de cadastramento abaixo:  

 

1° passo) Ao admitir o associado, os dirigentes cadastram o e-

mail de contato com as informações do novo associado;  

           Caso o dirigente não indique o e-mail de contato o 

associado criará uma conta sem vínculo ao Rotary Club. Para 

acertar o cadastro o dirigente deve coletar o e-mail do 

associado e informar: Clube, ID do associado, e-mail de 

contato. Estas informações serão suficientes para que o CDS 

possa corrigir o cadastro.  

 

2° passo) O associado cria conta no Meu Rotary; 

 

CDS para que possamos corrigir as informações  

 

3° passo) O associado recebe o e-mail e confirma a criação de 

conta, ao ativar a conta, cria senha e pergunta de segurança.  
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Prêmio Distrito On Line 

6% 

80% Com Conta Ativa 


