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Grupos de Companheirismo do Rotary

 Os grupos de Companheirismo do Rotary 

começaram informalmente em 1928 quando rotaria-

nos interessados em Esperanto 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 

d e  C o m p a n h e i r i s m o  n o  s i t e  a b a i x o : 

https://www.rotary.org/pt/our-programs/more-

fellowships.

 Os grupos de companheirismo são autôno-

mos 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 paises que comparti-

lham interesses recreativos e profissionais. 

Promovem encontros internacionais para a realiza-

ção de atividades concernentes a cada grupo e 

forums 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  a lmejada 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 

C o m p a n h e i r i s m o . A l é m  d o s  g r u p o s  d e 

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.

https://www.rotary.org/pt/our-programs/more-fellowships
https://www.rotary.org/pt/our-programs/more-fellowships
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 Meus irmãos e eu fomos criados em Chattanooga, nos Estados 

Unidos, e aprendemos desde cedo a trabalhar duro. Foi uma lição 

aprendida com nosso pai, que chegou sozinho aos Estados Unidos, 

quando adolescente. Ele queria que nossas vidas fossem melhores e 

mais fáceis do que a dele; queria nos dar a educação e as oportunidades 

que ele não teve. Sempre soubemos que, quando ele chegava em casa às 

8 horas da manhã depois de trabalhar o turno da noite na fábrica de 

papel, ele estava fazendo isso por nós.

 Olhando para trás, pelo prisma de muitos anos, vejo no 

trabalho duro do meu pai não apenas uma expressão de seu amor por 

nós, mas o desejo universal de cada geração de cuidar e erguer a 

próxima. E da mesma maneira, revendo este ano de serviços no Rotary, 

percebo esse desejo refletido em cada um de nós que escolhemos fazer 

parte desta grande organização. É natural que os pais queiram que a 

vida dos seus filhos seja melhor que as deles. Por meio do Rotary, 

podemos fazer muito mais: podemos melhorar as coisas, não só para 

nossos próprios filhos, mas para todas as crianças. Temos a oportuni-

dade de cuidar e erguer aqueles que mais precisam de nós, sejam 

pessoas de nossa própria comunidade ou do outro lado do mundo.

 Enquanto Judy e eu viajamos pelo mundo a serviço do Rotary 

nos últimos dois anos, lembramos, repetidas vezes, do que nos motiva 

no Rotary: o simples desejo de ajudar, dar a mão a quem precisa. Quer se 

trate de construir um banco de sangue em Uganda, entregar uma 

máquina de raio-X a uma aldeia na Guatemala ou cuidar de refugiados 

no Líbano, os rotarianos estão fazendo o que é mais necessário para as 

pessoas mais necessitadas. Eles estão trabalhando muito pelas 

comunidades, ajudando as pessoas a terem uma vida melhor.

 Para mim, essa é a essência do Rotary: o desejo de ser útil, essa 

vontade de trabalhar para o bem dos outros. No Rotary, quando alguém 

precisa de ajuda e você pode ser útil, você não vai embora nem dá as 

costas. Você diz: estou aqui para você e farei tudo o que estiver a meu 

alcance. E sei que tudo o que eu fizer, eu não estarei fazendo sozinho — 

estarei fazendo com o Rotary a Serviço da Humanidade.

 Aproxima-se o final da honrosa missão que me coube como integrante 

do Conselho Diretor do Rotary International no período 2015-17. Tive o privilégio de 

participar da gestão de dois extraordinários presidentes, K. R. Ravindran e John 

Germ. Quero assegurar, nesta oportunidade, que foi sumamente gratificante 

trabalhar sob a liderança desses dois rotarianos de escol, ambos de sólida 

estrutura moral e profissional, extremamente dedicados ao progresso do Rotary e 

que, na companhia de suas esposas, Vanathy e Judy, visitaram o Brasil e muito 

prestigiaram nosso desempenho como diretor. A esses dois líderes agradeço o 

prestígio e o permanente apoio que me deram para conduzir, proveitosamente, os 

55 distritos sob minha jurisdição nas Zonas Rotárias 22 A e B e 23 A, B e C do Rotary 

International. 

 Neste final de jornada, registro alguns agradecimentos. Inicialmente, 

ao Colégio de Diretores Brasileiros do Rotary International e ao meu secretário, 

Themístocles Pinho, sempre disponível para apoiar as demandas e pronto para 

nos ajudar em tudo o que foi preciso para o engrandecimento da nossa organiza-

ção. 

 Agradeço aos Colégios de Governadores de todos os 55 distritos com os 

quais mantive proveitosos encontros, contando sempre com o indispensável 

apoio dos estimados companheiros, e também aos governadores 2015-16 e 2016-17 

pela extraordinária receptividade nas três vezes em que os convidei para reunir 

os grupos. 

 Agradeço ao estimado curador da Fundação Rotária, Mário César de 

Camargo, e ao coordenador Marcelo Haick pelo eficiente trabalho e treinamento 

para o Cadre, acontecido pela primeira vez no Brasil, e também aos prestimosos 

coordenadores dos períodos 2015-16 e 2016-17 pela extraordinária colaboração que 

prestaram, realizando um trabalho realmente brilhante. 

 Agradeço em especial aos diretores Hipólito Ferreira e Luiz Coelho de 

Oliveira por sua competente atuação nestes dois anos à frente da Associação 

Brasileira da The Rotary Foundation, um verdadeiro patrimônio do rotarismo 

brasileiro, cada vez mais forte e apoiado por nossos clubes e distritos.        

 O mesmo agradecimento estendo aos presidentes de clubes, cada um 

deles com o mesmo espírito de colaboração e apoio no cumprimento das metas 

fixadas. 

 À Revista Rotary Brasil, que tem experimentado excepcional renovação 

sob a liderança do seu presidente Milton Ferreira Tito, dedico um agradecimento 

muito especial por nunca haver faltado com seu apoio ao nosso trabalho. 

Momentos inesquecíveis que guardo com natural orgulho foram o êxito dos 

quatro Institutos Rotary dos quais fui convocador, todos prestigiados com o 

incentivo das presenças dos presidentes Ravindran e John Germ e de suas 

esposas, Vanathy e Judy.  

 Cabe aqui um agradecimento muito especial aos queridos companhei-

ros chairmen Themístocles Pinho (Instituto Rotary do Brasil no Rio de Janeiro), 

Mário de Oliveira Antonino (Instituto Rotary do Brasil no Recife), à querida Celia 

Giay (Instituto Rotary em Porto Iguaçu, na Argentina) e German Yepez (Instituto 

Rotary em Guayaquil, no Equador), pelo fantástico trabalho realizado por eles e 

por suas equipes. 

 Apesar dos índices de baixa frequência em alguns clubes, particular-

mente no Brasil, a criação de atraentes programas representou um novo impulso, 

como foi o caso do Hepatite Zero (agora aprovado para todo o mundo pelo Rotary 

International como parte do Grupo Rotarianos em Ação) e do Meu Clube é Vinte, 

para clubes com menos de 20 associados em todas as minhas Zonas Rotárias; 

além dos projetos de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor de dengue, 

zika e chikungunya, e da campanha voltada ao maior desastre ecológico do 

Brasil, na cidade de Mariana, em Minas Gerais, com reflexos em outros Estados. 

No último Dia Internacional da Mulher (8 de março de 2017), realizamos a 

Campanha Benditas Mulheres para incentivar o ingresso de novas associadas. 

Um agradecimento especial ao gerente Celso Fontanelli, Débora Watanabe, 

Edilson Gushiken e às suas equipes pela eficiente atuação por meio do Rotary 

International Brazil Office, apoiando o crescimento dos clubes brasileiros, e 

também a Marta Ubiria, da Argentina. 

 Agradeço ainda aos companheiros da Fundação de Rotarianos de São 

Paulo, nas pessoas do presidente Nahid Chicani e da sua diretoria, que sempre se 

colocaram à disposição deste diretor do Rotary International. 

 Chego ao final da minha gestão com a certeza de que dei tudo de mim 

para bem cumprir a honrosa missão que me foi confiada, tendo ainda me 

desdobrado para dar todo apoio à minha querida esposa Ceça, que se mantém 

afastada de suas atividades por motivo de saúde. 

 Ao companheiro Paulo Zanardi desejo total sucesso em sua missão 

como próximo integrante do Conselho Diretor do Rotary International, colocan-

do-me inteiramente à sua disposição para que obtenha todo o êxito.

John F. Germ
Presidente ����-��

Para mim, essa é a essência do Rotary: o desejo de ser útil, essa vontade de trabalhar para o bem dos outros. No Rotary, 
quando alguém precisa de ajuda e você pode ser útil, você não vai embora nem dá as costas. Você diz: estou aqui para você e 

farei tudo o que estiver a meu alcance. 

José Ubiracy Silva
Diretor Rotary International



PALAVRA DO GOVERNADOR

 J u n h o  é  o  m ê s  d o s  G r u p o s  d e 

Companheirismo, uma das mais inteligentes inici-

ativas em Rotary, cujo primeiro Grupo foi iniciado 

pelos Esperantistas, em 1.928. Portanto, por quase 

noventa anos os Grupos de Companheirismo de 

Rotary International têm promovido saudável 

Companheirismo, além de ter se tornado com 

excelente ferramenta de retenção do DQA, como 

também de atração de novos associados!

 Embora, hoje, já somem mais de 70 Grupos 

de Companheirismo ao longo do mundo, no Brasil 

os rotarianos insistem em se manter à margem. 

Quando se realizam as Convenções Internacionais, 

no espaço da Casa da Amizade é muito fácil se 

encontrar os stands de vários Grupos de 

Companheirismo, onde se pode conhecer melhor 

cada grupo, bem como rever amigos e planejar 

eventos no leito dos objetivos definidos pelo Grupo. 

 Também, nas Conferências Distritais os 

Grupos de Companheirismo se fazem notar, tanto 

dentro da programação, como das atividades que 

desenvolvem em paralelo. 

Porém, independentemente, da estrutura rotária e 

d o s  e v e n t o s  r o t á r i o s ,  o s  G r u p o s  d e 

Companheirismo desenvolvem seus próprios pla-

nejamentos, atividades e eventos, no foco de seus 

interesses, de seus objetivos. 

 No Brasil ,  temos poucos Grupos de 

Companheirismo: há o dos Motociclistas, dos 

Iatistas, dos Ciclistas, dos Esperantistas, para citar 

os mais ativos e conhecidos. 

 Recentemente, o Grupo de Companheirismo 

dos Esperantistas Rotarianos formou em nosso 

Distrito um novo Rotary Club: o Rotary e-Club 

Esperanto-Brasil, que foi recebido em nossa 

Conferência Distrital com justa e grande alegria!!!

 Amigos, chegamos ao final de nossa gestão. 

Não logramos alcançar as metas que pretendía-

mos, enfrentamos dificuldades demasiadas e 

sentimos nossos Rotary Clubs muito presos a tradi-

ções e maneiras muito particulares de se movi-

mentarem em favor de suas comunidades, prefe-

rindo dar passos pequenos, que se lançarem às 

excelentes ferramentas rotárias. 

 Iniciamos um trabalho de arrecadação de 

fundos distritais, com a Campanha do Panetone, 

que captou o apoio de 60% de nossos clubes. 

 Conhecemos, motivamos, incentivamos 

nossos rotarianos. Nem todos entenderam nossa 

mensagem. Poucos alcançaram o que significa 

"Servir a Humanidade". Alguns estão começando a 

entender o que é Rotary, através da introdução que 

fizemos em nosso Distrito do Instituto de Liderança 

Rotária.

 Iniciamos no Distrito o funcionamento da 

Comissão Distrital dos Alumnis, além de darmos 

continuidade à Comissão Distrital de Intercâmbio 

Rotário de Amizade, que já possui um planejamen-

to para o próximo ano rotário. 

 Se mais não fizemos - Governadoria, 

Presidentes, Comissões Distritais e de Clubes - foi 

por minha exclusiva culpa, que falhei na liderança 

que não logrei construir. Com certeza, faltou-me 

competência em motivar os Companheiros, faltou-

me exercer maior arrojo e dinamismo na coorde-

nação das várias Comissões. Em razão disso, peço 

desculpas aos Companheiros de todos os clubes e 

em particular à minha equipe Distrital, eis que 

todos confiaram em mim.

 A todos devo agradecer pelo generoso acolhi-

mento que recebemos em seus clubes, por toda 

bondade que pudemos testemunhar em cada sorri-

so, nos múltiplos Rotary Days de que participamos. 

Foi muito gratificante. Conhecemos lideranças 

legítimas e que prometem alcançar a liderança de 

nosso distrito, o que nos dá alento, esperança para o 

nosso futuro. Por tudo, muito obrigado!

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

A todos devo agradecer pelo generoso acolhimento que recebemos em seus clubes, por 
toda bondade que pudemos testemunhar em cada sorriso, nos múltiplos Rotary Days 

de que participamos. Foi muito grati�cante. 
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FREQUENCIA

ENVIO DA FREQUENCIA MENSAL

Dados obtidos com informações do Sistema de Gestão do Distrito disponível em www.bit.ly/sistema4560.
Frequências informadas por e-mail não serão publicadas, sendo válida apenas o envio através do sistema distrital.

Aproveite o fim do ano rotário 2016-17, em que 

celebramos 100 anos de boas ações da nossa Fundação, 

para aderir ao “Rotary Direct” - nosso programa de 

doações periódicas via cartão de crédito. Com ele, você 

pode oferecer apoio constante à Fundação, escolhendo 

o valor e a frequência de doação que são melhores para 

você. As contribuições neste programa podem ser em 

Reais; sendo debitadas na sua fatura de cartão de 

crédito com frequência mensal, trimestral ou anual. 

Para participar, basta incluir suas preferências de 

doação e os dados do seu cartão diretamente em nosso 

site  ou telefonar ao RIBO - (11) 3217.2630. É (clique aqui)

uma forma simples e segura de causar um grande 

impacto, bem como de cumprir com as metas de seu 

clube. Participe e apoie nossa Fundação durante todo o 

ano de seu centenário!

 Agora o Seguro de Vida da Porto Seguro também 

faz parte da iniciativa Seguro solidário! Assim, 

Rotarianos e seus familiares que tenham seguros de 

automóveis das seguradoras Porto Seguro, Azul e Itaú; 

bem como seguro de vida da Porto Seguro, podem doar 

5% do prêmio líquido das apólices à Fundação Rotária - 

sem qualquer acréscimo de valor para o segurado ou 

corretor.

 Podem participar Rotarianos (inclusive 

Honorários) e Rotaractianos, assim como seus 

cônjuges, filhos(as), genros, noras, pais, mães, 

sogros(as). Para que a contribuição seja feita pela 

seguradora, basta enviar os dados através do 

formulário disponível (clique aqui).

Apoie nossa fundação no ano de
seu centenário.

Seguro solidário tem
parceria ampliada.
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http://bit.ly/sistema4560
http://www.rotary.org/pt/give
http://www.abtrf.org.br/seguro
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COLUNAS

 Por mais de uma década, os Centros Rotary pela Paz 

têm formado líderes em assuntos de paz e resolução de 

conflitos. Vale ressaltar que este programa não é a única 

contribuição do Rotary para um mundo mais pacífico. Toda 

vez que os rotarianos fornecem água e saneamento, apoiam 

a educação básica e o crescimento de economias locais, ou 

combatem doenças, eles estão erigindo a paz no mundo.

 Com duração de dois dias, a Conferência Presidencial 

da Paz teve início no Georgia World Congress Center para 

tratar como rotarianos, participantes e alumni dos nossos 

programas contribuem para a paz e compreensão internaci-

onais.

 Entre os oradores de destaque estão Bernice King, 

diretora executiva do Martin Luther King Jr. Center for 

Nonviolent Social Change, e Amina Mohammed, secretária-

geral-adjunta das Nações Unidas.

 Por sinal, Bernice é a filha mais nova de Martin 

Luther King Jr. e Coretta Scott King. 

 Amina Mohammed tem defendido o meio ambiente 

e promovido o desenvolvimento sustentável durante as 

várias funções desempenhadas no governo da Nigéria. Ela 

trabalhou com o ex-secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, 

foi colaboradora na Fundação Bill e Melinda Gates, na 

Iniciativa da Década da Mulher Africana, no Girl Effect, na 

Comissão de Reforma da União Africana (2016), e no Projeto 

Direito à Educação.

 Os workshops oferecidos cobriram a relação da paz 

com educação, água e saneamento, direitos humanos e 

prevenção de doenças. O foco de uma sessão foi no papel que 

a mídia exerce ao cobrir áreas devastadas por conflito e na 

importância do trabalho humanitário.

 “A paz não origina em congressos, parlamentos, ONU 

nem mesmo pela caneta de presidentes. A paz também não 

brota da força bruta, com o uso de exércitos”, disse o presi-

dente Germ, do Rotary. “A paz vem das mãos de pessoas que 

se importam, que se dedicam a trabalhar pelo que acreditam. 

Coisas como proporcionar crescimento econômico sustentá-

vel, defender os direitos humanos, fornecer água potável e 

facilitar o acesso à saúde.” 

 Este evento abriu a série de seis conferências do tipo 

cujo anfitrião será o presidente do RI para 2017-18, Ian Riseley. 

A primeira será em Vancouver, no Canadá, com o tema paz e 

sustentabilidade ambiental. Cada conferência tratará a 

conexão da paz com as áreas de enfoque do Rotary.

“Muitos de vocês sabem que eu gosto muito deste tópico, e 

que o Rotary deve dar mais atenção a ele”, disse Riseley. 

“Todos nós precisamos do mesmo planeta. Para que ele 

continue nos abrigando, a sustentabilidade tem que se 

tornar uma prioridade nas nossas áreas de enfoque.”

 Durante a sessão de abertura, o ex-presidente ameri-

cano Jimmy Carter deu as boas-vindas através de vídeo. 

Desde 1982 que o Centro Carter, baseado em Atlanta, tem 

promovido a prevenção e resolução de conflitos, liberdade e 

democracia.

 Também na sessão de abertura o ex-presidente do RI, 

Sakuji Tanaka, falou sobre o plantio de muda de uma árvore 

que sobreviveu à bomba atômica lançada em Hiroshima, em 

1945. A muda será plantada na segunda-feira, 12 de junho, no 

Centro Carter.

Conferência Presidencial da Paz destaca os vários programas
do Rotary que contribuem a um mundo mais pací�co

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



OS CLUBES EM AÇÃOOS CLUBES EM AÇÃO

Rotary de Itaúna
O Rotary de Itaúna realizou a 8ª edição do Boi no Rolete em 

prol das entidades filantrópicas da cidade.

ASR de Itapecerica
A ASR de Itapecerica realizou mais uma edição do 

chá da amizade!

Rotary Club de Guaxupé Cafezais
O Rotary Club Guaxupé Cafezais realizou o plantio de arvores 

no bairro Parque do Lago, na cidade de Guaxupé (MG). O 

plantio faz parte de uma das etapas para cuidar do meio 

ambiente e trazer sustentabilidade as entidades da cidade 

que serão mantenedoras dos vários locais que serão 

implantados e desenvolvidos o projeto. 

Rotary Club de Oliveira
O Rotary Club de Oliveira, faz doação de Cobertores e 

f ra ldas  ger iátr icas  a  ent idades  de  Ol ive ira . 

Agredecimentos ao Rotary de Itajubá 19 de Março pelos 

cobertores e ao clube de carros antigos das Vertentes de 

Oliveira pelas fraldas . A Casa da Amizade de Oliveira que 

também fez doação de roupas de bebê ao hospital.
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INTERACT � ROTARACT EM AÇÃO

Rotaract Club de Itapecerica
O Rotaract Club de Itapecerica realizou o café 

junino no abrigo Frederico Corrêa. Além de levar 

amor e carinho para os moradores, foi um dia 

alegre onde os mesmos se deliciaram com 

comidas típicas dessa época do ano.

Interact Club Carmo da Mata
O Interact Club de Carmo da Mata participou hoje, 06, de 

um projeto realizado pela Prefeitura Municipal de Carmo 

da Mata. Foram plantadas 150 mudas de árvores no bairro 

Cohab Nova. O projeto contou também, com parcerias de 

algumas escolas municipais de Carmo Da Mata.

Rotaract Club Elói Mendes
O Rotaract Club Elói Mendes participou da  soltura de 

alevinos no Córrego das Contas, próximo à barragem 

construída pela Prefeitura Municipal.

Interact Club de Camacho
O Interact Club de Camacho promoveu uma tarde de 

atividades com crianças da comunidade, fazendo 

brincadeiras, pinturas e distribuindo brindes.
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FATOS E FOTOS DO DISTRITO

Casal governador João Otávio e Carmen participam
da  Convenção Internacional em Atlanta

Governadores do Brasil reunidos durante a
Convenção Internacional em Atlanta

Festa dia Cem anos da Fundação Rotária na
Convenção de Atlanta

Café da manhã internacional com companheiros do
Instituto de Liderança Rotária

Governador João Otávio e sua esposa Carmen junto ao ex-presidente
do RI, Luiz Vicente Giay, da Argentina.

Paulo Azevedo do RC de Itajubá �Gov. indicado ����-���,
com o Presidente indicado de RI ����-��, Sam Owori, do RC de Kampala-Uganda

Família do EGD Virgilio Bandeira participando da
Convenção em Atlanta

Companheiros José Otávio e Nilda de Três Pontas
na Convenção Internacional de Atlanta - Jantar de Companheirismo Latino -Americano
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