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Mensagem do Governador 

 

  

  
       Prezados companheiros, 

   Nossa roda denteada, 

obedecendo à inexorabilidade 

da passagem do tempo, deu 

mais uma volta, no sentido 

horário. Isto é o prenúncio de 

que o futuro está à nossa 

frente, e deve ser buscado com 

equilíbrio, coragem e uma 

certa dose de criatividade, sob 

pena de perdermos o princípio 

da oportunidade. E é isto que 

não nos deveremos permitir. 

         Em JULHO iniciei 

minhas visitas aos clubes do 

Distrito 4560, participei de 

uma Reunião com o Diretor 

Paulo Zanardi, em São Paulo, 

onde contou com a presença 

de 35 dos 38 Governadores do 

Brasil, além de vários 

membros do alto escalão do 

Rotary no Brasil. 

    Agosto, na escala das 

atividades rotárias, é o 

segundo mês de uma jornada 

que começou com um peque-

no passo para esta governa-

doria. Outros deverão ser 

dados, até o final desta longa 

caminhada. Caminhada esta na 

qual tudo deveremos fazer 

para atingir nossa meta 

optada. E, dentre os inume-

ros objetivos a serem alcan-

çados, no bojo dessa meta, um 

deles se constitui na elevação 

do quadro de associados, em 

pelo menos dois sócios, sendo 

uma mulher e um jovem, 

preferencialmente, mas espero 

que cada clube consiga muito 

mais, com qualidade e 

comprometimento. 

      Muito dos companheiros 

de nosso convívio rotário, 

certamente, nos indagariam 

como pretendemos conseguir 

tal proeza. E nós, como 

resposta, dir-lhe-íamos, não ter 

tarefa fácil. Inúmeros serão os 

desafios que se nos 

apresentarão. Desafios esses 

que, como uma corrida de 

obstáculos, deverão ser 

superados um a um. E nós 

vamos consegui-lo. Disso, não 

temos nenhuma dúvida. Mas, 

para que isto aconteça, 

necessário é que ajamos com 

firmeza e objetividade. Tudo 

só depende de nós mesmos. 

Não existe fórmula mágica. 

Existe, sim, vontade de fazer 

aquilo que está à altura de 

nossas possibilidades. E nós 

podemos fazer a DIFE-

RENÇA. 

      Há já algum tempo, vários 

palestrantes de nosso RI, em 

inúmeros eventos rotários, 

aqui e alhures, vêm nos 

alertando para o que está 

acontecendo em nossa insti-

tuição. Um declínio abrupto 

do quadro de sócios mundo 

em fora. É preciso, com 

urgência, que se faça alguma 

coisa para, não só evitar-se 

esta sangria, como também, 

procurar reverter este estado 

de coisas, com o consequente 

aumento do quadro de 

associados.  

       O crescimento do quadro 

de sócios num distrito, com a 

criação de novos clubes e o 

ingresso de mais associados, é 

o sonho e a realização de 

qualquer dirigente Distrital. 

Entretanto, e para que esta 

realização se converta em 

absoluto sucesso, imperioso é 

que tais procedimentos sejam 

revestidos de atos sólidos, que 

não apenas para satisfações 

festivas e momentâneas, 

redundando, logo depois, em 

diversas evasões. O que, aliás, 

vem acontecendo, muito 

amiúde, em nosso Distrito. 

     A conquista de um jovem, 

ou de uma mulher, conforme 

muito se tem apregoado, 

ultimamente, como forma de 

aumentar nosso contingente, 

somente ensejará a perma-

nência destes entre nós, se o 

clube for realmente atuante e 

vibrante. É, pois, preciso, tudo 

fazer para que eles se sintam à 

vontade e desejosos de aqui 

permanecer. Isto, se o 

ambiente lhes for agradável e 

atendam a seus objetivos: o de 

SERVIR e de fazer a 

DIFERENÇA. 

      Outro aspecto que deve ser 

posto em evidência, quando do 

ingresso de novo associado, e 

para que este sinta realmente 

vontade de aqui ficar, 

constitui-se de dois pequenos 

procedimentos dos associados 

mais antigos: engajamento e 

frequência. Não devemos ter a 

preocupação exagerada ape-

nas com esta, no que pese ser 

ela muito importante. Mas, se 

tivermos um engajamento 

perfeito em relação aos obje-

tivos do Rotary, a frequência, 

naturalmente, passará a ser 

prazerosa, em vez de apenas 

obrigatória. E os jovens e 

mulheres, certamente, perma-

necerão entre nós, aumentando 

substancialmente nosso 

quadro de associados. 

       Vamos, pois, atingir esta 

meta? Vamos, pois, fazer a 

DIFERENÇA? 

        Conto com vocês e 

vamos em frente. 

 

     João Bosco Ribeiro Béze 

      Governador 2017/2018 

 

Governador João Bosco e esposa Vani 
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 Mensagem do Presidente de RI 

 

 

úteis, eles devem ser exatos. Isto 

significa que deveremos 

começar agora a registrar as 

horas e os valores gastos pelos 

clubes na prestação de serviços. 

A maneira mais simples para os 

clubes fornecerem estas 

informações no fim do ano é 

adicionando-as mensalmente no 

Rotary Club Central – 

ferramenta que foi reformulada 

para facilitar seu uso. Se por 

qualquer motivo (por exemplo, 

acesso limitado à internet) os 

seus clubes não possam se 

conectar com o Rotary Club 

Central, contatem o governador 

de distrito e ele providenciará 

para que as informações sejam 

enviadas de outra forma. 

Vale ressaltar que a meta deste 

esforço não é obter os números 

mais altos e impressionantes. 

Não será uma competição ou 

um reconhecimento e, em 

hipótese alguma, as informações 

concedidas pelos clubes 

individuais serão usadas 

publicamente. A meta é obter 

números precisos e confiáveis 

que possamos apresentar com 

segurança no trabalho de 

promoção da nossa imagem 

pública, nos materiais sobre 

Quando alguém pergunta o que 

o Rotary é, o que vocês 

respondem? Acho que todos nós 

já passamos por uma situação 

em que tivemos que responder a 

esta pergunta aparentemente 

simples e acabamos não 

sabendo o que dizer. Até mesmo 

os rotarianos mais eloquentes 

consideram um desafio definir a 

essência da organização em 

apenas algumas sentenças. 

Como organização, o Rotary 

sempre teve dificuldades de 

expressar o âmbito do seu 

trabalho, não apenas sobre o que 

fazemos, mas como fazemos, e 

o valor do que contribuímos ao 

mundo. 

Como contador, não preciso 

dizer que adoro números. Eles 

funcionam em todos os idiomas 

e, no geral, comunicam 

informações complexas muito 

mais eficazmente do que 

palavras. Esta é a razão pela 

qual, neste ano rotário, peço que 

cada clube forneça à Sede 

Mundial dois números: valor do 

quanto doam em dinheiro e em 

espécie a serviços humanitários 

e as horas de trabalhos 

realizados em nome do Rotary. 

Para que estes números sejam 
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desenvolvimento do quadro 

associativo e aos nossos 

parceiros – números embasados 

por dados específicos no âmbito 

do clube que respondem não 

apenas o que o Rotary é mas, 

também, o que o Rotary faz. 

Acredito plenamente que com 

estes números estaremos melhor 

capacitados a demonstrar que O 

Rotary Faz a Diferença, o que, 

com o tempo, nos permitirá 

fazer ainda mais a diferença, 

para um número maior de 

pessoas. 

Ian H.S. Riseley 
Presidente, 2017-18 
 

Mensagem do Diretor de RI  
Quando um governador de distrito incentiva os 

clubes ao Desenvolvimento do Quadro Associativo, 

a maioria dos companheiros diz: “Sempre a mesma 

ladainha”. 

O Governador ao percorrer os clubes nas visitas 

oficiais passa a ter conhecimento das realidades das 

comunidades às quais visita. A partir de então passa 

a se preocupar com o aumento do Quadro Associa-

tivo. Para seu conhecimento, hoje se o Rotary no 

Brasil tivesse o dobro de associados que tem, assim 

mesmo não teria associados suficientes para atender 

a demanda das necessidades de suas comunidades. 

Nenhum governador quer resolver todos os pro-

blemas. Mais todo governador quer pelo menos 

encaminhar todos os problemas para uma boa solu-

ção. Em alguns países do mundo a maior preocu-

pação é a educação. Aqui no Brasil penso que tam-

bém deva ser assim; porém me pergunto: Será que 

alguém adquire conhecimento, com fome, ou preo-

cupado por que a mãe apanhou do pai, ou  preocu-

pado por que o irmãozinho passou a noite toda 

chorando por alguma doença? Continuo dizendo em 

todas as apresentações que faço: Todo o clube tem o 

dever de saber todas às necessidades da comunidade 

a qual ele esta inserido e, ao saber, tornará mais fácil 

o diálogo e a procura pela solução. Alguns clubes 

mal sabem a sua área de atuação. Isto precisa ser 

mudado. Nós temos que nos identificar com nossas 

comunidades. 

Temos que agregar pessoas mais jovens  para ir mês-

clando as visões dos jovens com os mais antigos e 

modificando nosso modo de perceber  

Quando setembro chegar, estaremos dando 

prioridade a Juventude. 

O Rotary se preocupa com o futuro dos nossos 

Jovens, pois serão eles os dirigentes que 

conduzirão os destinos da humanidade em 

todas as suas dimensões: familiar, comunitária, 

governamental e internacional. O INTERACT, 

iniciado em 1962, é hoje um programa 

internacional do Rotary para adolescentes de 

14 a 18 anos. O INTERCÂMBIO DE 

JOVENS, criado em 1974, foi adotado pelo 

Rotary, para jovens entre 15 e 19 anos de 

idade, possibilitando, através do estudo, o 

aumento de sua experiência, envolvendo 

Rotary Clubs, escolas, famílias anfitriãs e 

rotarianos; O RYLA - Programa Prêmios 

Rotários de Liderança Juvenil, iniciado em 

Brisbane na Austrália, é realizado em nível 

distrital com participantes selecionados pelos 

Rotary Clubs locais, visando a incentivar o 

crescimento pessoal e desenvolver habilidades 

de liderança; O ROTARACT, tão importante 

quanto os anteriores, teve início em 1968, e 

hoje, mundialmente, abriga jovens de 18 a 30 

anos dispostas a servir às comunidades locais e 

internacionais, além de desenvolver amizades e  

Portanto companheiros, mãos à obra, vamos 

fazer deste mundo um mundo diferente e 

melhor para todos, por que o Rotary faz a 

diferença. 

 
PAULO AUGUSTO ZANARDI 

Rotary International 

Diretor 2017-19 
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Relatórios recebidos 
das ASR 

 
Relatórios de julho recebidos até 

o dia 5 de agosto. 

BOA ESPERANÇA, 
BOM SUCESSO, 
CARMO DO CAJURU, 
CARMO DA MATA, 
CLAUDIO, 
CRUZÍLIA 
DIVINÓPOLIS LESTE 
DIVINOPOLIS OESTE, 
GUAXUPÉ, 
IGUATAMA, 
ITAJUBA, 
ITAPECERICA 
ITAUNA, 
MONTE SIÃO, 
OLIVEIRA, 
OURO FINO 
SÃO LOURENÇO,  
SÃO TIAGO. 
 

 
 
 

 Mensagem da Coordenadora Vani 

 

 

 

          Estabeleci algumas 

metas que gostaria de 

cumprir e estão inseridas em 

meu Guia Distrital que todas 

as presidentes devem ter e 

caso não tenham podem me 

falar que envio para vocês.  

            Confesso ansiosa e 

com grande emoção que a 

oportunidade de ser 

Coordenadora deste Distrito 

4560 foi a mim concedida, 

me enche de responsabilidade 

e compromisso. Espero 

desempenhá-lo com leveza, 

com equilíbrio físico e 

espiritual, com capacidade e 

sabedoria, mais essa honrosa 

empreitada a mim confiada.  

             Quero conhecer cada 

uma de vocês, conhecer 

melhor as particularidades de 

cada ASR. Não tenho dúvida, 

será uma caminhada como 

outra qualquer, que com 

certeza irei encontrar na 

estrada caminho longo e 

caminho estreito e sombrio. 

Mas a vida é assim mesmo, 

feita de encontros e 

desencontros. O importante, 

contudo, é encará-la com 

coragem, força de vontade e 

perseverança. Estou confiante 

em Deus, em mim e em todas 

vocês, pois acredito que 

juntas iremos agregar o nosso 

ideal, o trabalho e a nossa 

união, em prol dessa causa 

justa, digna e nobre. 

               Tudo que se faz em 

nome do amor e com amor 

tem a bênção do Senhor. 

               E conclamo a cada 

uma de vocês: vamos juntas 

fazer a DIFERENÇA. 

 

                              Vani Costa 

Béze 

                              

Coordenadora Distrital 

2017/2018 

 

                              

Coordenadora Distrital 

2017/2018 

 

 

 

vocês, pois acredito que 

juntas iremos agregar o 

nosso ideal, o trabalho e a 

nossa união, em prol dessa 

causa justa, digna e nobre. 

               Tudo que se faz 

em nome do amor e com 

amor tem a bênção do 

Senhor. 

               E conclamo a cada 

uma de vocês: vamos juntas 

fazer a DIFERENÇA. 

 

                              Vani 

Costa Béze 

                              

Coordenadora Distrital 

2017/2018 
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Casas da  Amizade que são Notícia  

 

 

 

 
Excepcional trabalho realizado 

pela ASR de Iguatama.  

 

A Casinha Feliz esteve nas 

mãos de sua idealizadora duran-

te a visita no Rotary de Itajubá – 

Zilda Coelho e participou da 

reunião da ASR de Itajubá. 

Queridas Companheiras, 

 

           No dia 24 de julho, 

João Bosco e eu iniciamos 

a nossa caminhada pelo 

Distrito 4560.  

           Até o momento em 

que estou escrevendo esta 

mensagem visitamos oito 

clubes e eu visitei duas 

ASR.  

           Não tenho palavras 

para descrever o carinho 

que estamos recebendo, 

seja dos rotarianos, seja das 

Companheiras das Casas da 

Amizade. A cada dia uma 

nova surpresa, uma 

recepção mais calorosa, 

enfim, só faltam adivinhar 

os nossos pensamentos.  

           Palavras para 

agradecer, não tenho. Digo 

somente Deus lhes pague. 

           Mas a caminhada 

está apenas começando. Sei 

bem que ela não só me 

trará muito trabalho, mas 

também muitas alegrias.  

           Eu, na qualidade de 

esposa do Governador, 

procurarei acompanha-lo 

em todas as visitas, oficiais 

ou não, em todos os 

Seminários e Treinamentos. 

          Estabeleci algumas 

metas que gostaria de 

cumprir e estão inseridas 

em meu Guia Distrital que 

todas as presidentes devem 

ter e caso não tenham 

podem me falar que envio 

para vocês.  

            Confesso ansiosa e 

com grande emoção que a 

oportunidade de ser 

Coordenadora deste 

Distrito 4560 foi a mim 

concedida, me enche de 

responsabilidade e 

compromisso. Espero 

desempenhá-lo com leveza, 

com equilíbrio físico e 

espiritual, com capacidade 

e sabedoria, mais essa 

honrosa empreitada a mim 

confiada.  

             Quero conhecer 

cada uma de vocês, 

conhecer melhor as 

particularidades de cada 

ASR. Não tenho dúvida, 

será uma caminhada como 

outra qualquer, que com 

certeza irei encontrar na 
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Governadores Assistentes Fazem a Diferença 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

  

 
O Governador Assistente 

Fabiano Carneiro Pereira em 

reunião de preparação da 

visita do Governador no RC 

São Gonçalo do Sapucaí e 

Monsenhor Paulo. 

 

 
 

A Governadora Assistente 

Maria Gonçalves Bolonha 

Pereira (Cida), fez suas 

visitas de preparação para a 

visita do governador nos 

seguintes clubes: Machado e 

Alfenas Norte. 

 

 

 

 

 

 

 
Governador Assistente Ivan 

Ananias da Silva esteve Visi-

tando o RC de Itapecerica. 

 
Governador Assistente 

Emílio Carlos Barbosa este-

ve em visita ao RC de Arcos, 

Pains e RC de Lagoa da 

Prata Princesa do Oeste 

 
Governador Assistente 

Patrick Carlos Rodrigues em 

Visita do RC de Córrego 

Fundo e Formiga 

 

   Bem Vindos Novos Associados! 
 

   Posse da nova associada do Rotary de Pains - Clara Zilá Simões  
     Ghelli dia 31/7, no dia 05 de julho a companheira Jacqueline  
     Balducci tomou posse como Presidente do Rotary de Itajubá  
     19 de Março deu posse a dois Novos Associados: Iara Tavares 
     De Souza e Leonardo Del Russo Zampiere . 
     Dia 06/7 o RC de Carmo do Cajuru empossou Amarildo Alves 
     de Menezes. 
     Dia 09 de agosto o Rotary de Divinópolis Leste empossou: Luiz 
     Paulo da Silva Mendes, Joaquim Alves Neto, Henrique Barcelos  
     Resende e Wesley Resende Sena. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 
Governador Assistente 

Alécio Domingues Mendes 

em visita aos RC de Pouso 

Alegre Sul,  RC Pouso 

Alegre das Gerais. 

Presidente Rafael e sua 

esposa Valeria. Destaque à 

Empresa Cidadã LabLamina 

tendo a Sra. Valeria como 

sócia proprietária. RC 

Cambuí e Monte Sião 

durante a visita do 

Governador. 

 

 

 
A Governadora Assistente 

Adriane Coutinho Barbosa 

Bandeira esteve em visita ao 

RC de Nepomuneno. Posse 

Bom Sucesso e Perdões, 

além de da transmissão de 

cargo do Lavras Sul. 
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O Distrito 4560 possui um grande número de empresas que são empresas Cidadãs, 
Empresas que fazem a diferença e contribuem com a ABTRF, ajudando-nos a ajudar. São 
estas empresas que fazem a diferença no Distrito 4560. Obrigada! 

 
 



 
 

Pains Recepciona o 

Governador João Bosco 

e sua esposa Vani no 

Marco Rotário da 

Cidade. 

Companheiro 

Governador 2014/15 

Angelo Antônio de 

Freitas recebe o título de 

Socio Honorário do 

Rotary Club de Pains. 
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CLUBES QUE SÃO NOTÍCIA 

   Alberto Bittencourt 

 

 Durante a Visita do Governador do distrito 4560 João Bosco 

R. Beze. O Rotary de Itajubá esteve na Escola de 

Enfermagem Wenceslau Braz para concretizar um antigo 

sonho da Escola, que é viabilizar o funcionamento do 

BANCO DE LEITE HUMANO. Esta ação ira atender 

diversas mães e crianças carentes de amamentação, tendo 

como objetivo também a orientação, acompanhamento, 

consulta e capacitação dos pais. O BLH também servirá de 

suporte para a UTI PRÉ-NATAL e para isso já estamos 

trabalhando para viabilizar os requisitos da vigilância 

sanitária além do credenciamento federal para obtenção de 

recursos que irão custar boa parte das despesas.Os 

equipamentos foram adquiridos por meio de recursos do 

subsidio distrital da Fundação Rotaria, onde o Rotary Club 

de Itajubá foi classificado em 2º lugar entre 63 clubes do 

distrito. Visitamos a estrutura física do estabelecimento e 

ficamos impressionados com toda estrutura montada para 

atender a comunidade. Fomos recepcionados pelas 

simpáticas gestoras da EEWB, a criadora do BLH Irmã 

Lucila, a Diretora do CAEnf Irmã Marli e a Diretora 

Professora Débora, onde a Irmã Lucila falou da alegria de 

realizar um antigo sonho e agradeceu a parceria com o 

Rotary. Estiveram presentes além dos companheiros 

rotarianos e do Presidente do RC de Itajubá Companheiro 

Paulo Tavares e do Governador Beze, o Governador Eleito 

2018/19 Paulo Azevedo, o Secretário de Saúde Sr. Nilo 

Baracho, o Vereador Sargento Pereira do Proerd e seu 

assessor Djalma Geraldo. 

 

Rotary Fazendo a Diferença através 

dos Serviços Profissionais 

Em 2017-18, o presidente Riseley incentiva os rotarianos a 

responderem à pergunta “O Que É Rotary?” usando o lema 

do ano. Sem dúvida, uma das razões que o levou a se 

associar ao seu clube foi saber que O Rotary Faz a 

Diferença na vida das pessoas. Veja a seguir algumas ideias 

de como ajudar a organização neste sentido: 

 Seja voluntário em um projeto usando suas 

habilidades profissionais para o bem do próximo. 

 Inspire outras pessoas compartilhando seus 

projetos de Serviços Profissionais no Rotary 

Showcase ou encontrando iniciativas que 

precisam de apoio no Rotary Ideas. 

 Junte-se a um Grupo Rotarianos em Ação. 

 Forme ou integre um Grupo de 

Companheirismo. 

 Enfatize a integridade no seu clube, prestigiando 

os rotarianos por seus valores éticos. 

 Ajude um jovem a concretizar suas aspirações e 

incentive outras pessoas a se desenvolverem 

profissionalmente. 

 Trabalhe com a Comissão de Serviços 

Internacionais para colocar em prática seus 

conhecimentos, fazendo parte da rede distrital de 

recursos. Informe a Comissão caso você tenha 

experiência técnica em uma das seis áreas de 

enfoque, ou com planejamento, implementação, 

avaliação das necessidades da comunidade, 

avaliação do grau de sucesso de iniciativas e 

qualquer outro aspecto de projeto de grande porte 

financiado por subsídio. 

Analise as metas relativas a serviços humanitários e ajude 

seu clube a ganhar a Menção do Rotary de 2017-18. O 

reconhecimento deste ano se concentra nas nossas 

prioridades estratégicas: fortalecer e apoiar os clubes, dar 

mais enfoque e expansão aos serviços humanitários, e 

aumentar a projeção da imagem pública da organização. 

 

http://echo4.bluehornet.com/ct/93644437:TsG3ocbNq:m:1:1303409159:05DF9907570500E5330B2CA29FF80FE6:r
http://echo4.bluehornet.com/ct/93644437:TsG3ocbNq:m:1:1303409159:05DF9907570500E5330B2CA29FF80FE6:r
http://echo4.bluehornet.com/ct/93644438:TsG3ocbNq:m:1:1303409159:05DF9907570500E5330B2CA29FF80FE6:r
http://echo4.bluehornet.com/ct/93644438:TsG3ocbNq:m:1:1303409159:05DF9907570500E5330B2CA29FF80FE6:r
http://echo4.bluehornet.com/ct/93644439:TsG3ocbNq:m:1:1303409159:05DF9907570500E5330B2CA29FF80FE6:r
http://echo4.bluehornet.com/ct/93644440:TsG3ocbNq:m:1:1303409159:05DF9907570500E5330B2CA29FF80FE6:r
http://echo4.bluehornet.com/ct/93644441:TsG3ocbNq:m:1:1303409159:05DF9907570500E5330B2CA29FF80FE6:r
http://echo4.bluehornet.com/ct/93644441:TsG3ocbNq:m:1:1303409159:05DF9907570500E5330B2CA29FF80FE6:r
http://echo4.bluehornet.com/ct/93644442:TsG3ocbNq:m:1:1303409159:05DF9907570500E5330B2CA29FF80FE6:r
http://echo4.bluehornet.com/ct/93644442:TsG3ocbNq:m:1:1303409159:05DF9907570500E5330B2CA29FF80FE6:r
http://echo4.bluehornet.com/ct/93644443:TsG3ocbNq:m:1:1303409159:05DF9907570500E5330B2CA29FF80FE6:r
http://echo4.bluehornet.com/ct/93644443:TsG3ocbNq:m:1:1303409159:05DF9907570500E5330B2CA29FF80FE6:r
http://echo4.bluehornet.com/ct/93644444:TsG3ocbNq:m:1:1303409159:05DF9907570500E5330B2CA29FF80FE6:r


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
  
   

A XXVIII Conferência 

Distrital de Interact Clubs • 

XXVII Conferência Distrital 

de Rotaract Clubs ocorreu 

nos dias 7, 8 e 9 de julho na 

cidade de Lavras/MG. O 

evento com tema 

"CODIC/CODIRC em Uma 

Era Medieval" contou com 

duzentos participantes do 

nosso distrito rotário e 

também de outras regiões do 

país. Houve, ainda, muito 

companheirismo, palestras 

motivacionais, premiações, 

transmissões de cargo da 

Representação Distrital. 

Participaram do evento ainda, os 

estimados Governador 2013-14 

Virgílio Augusto Resende 

Bandeira, Coordenadora Distrital 

da Associação de Senhoras de 

Rotarianos 2013-14 Adriane 

Coutinho Barbosa Bandeira, 

Governador 2017-18 João Bosco 

Ribeiro Béze, Coordenadora 

Distrital da Associação de 

Senhoras de Rotarianos 2017-18 

Vani Costa Béze. Confira alguns 

registros fotográficos do evento: 

Rotary Club de Pains faz a 

entrega de Titulo Paul Harris 

à companheira Lília Rosa 

Duque no dia 31/07/2017 

durante a visita do 

governador Beze. 

 

 

Rotary Club de Carmo do 

Cajuru através de sua Casa 

da Amizade também fez a 

entrega de dois títulos Paul 

Harris: Terezinha Avelar e 

Leni Vasconcelos Souza 

Camargos no dia 06 de 

junho. 

 

 

 

 

 

Governador 2015/16 Paulo 

Roberto Ramos recebeu em 

reunião do dia 09 de agosto a 

quinta safira de seus 

companheiros do Rotary de 

Divinópolis Leste. 
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ACONTECEU NO DISTRITO PARA INTERACT E ROTARACT 

   Alberto Bittencourt 

COMPANHEIROS PAUL HARRIS 

   Alberto 

Bittencourt 

CONFERÊNCIA DISTRITAL 

   Alberto Bittencourt 

XLVII Conferência do Distrito 4560  
 
A Conferência do Distrito 4560, 
“Rotarianos Fazendo a Diferença”, 
será de 18 a 20 de maio de 2018. 
Agende sua ida com antecedência no    
Hotel Glória em Caxambu – MG 
Não Percam! 



 Informações do Distrito – Seminário de Desenvolvimento do QA 

 
 
 

. 
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Aconteceu na cidade de  Oliveira 

o Seminário Distrital de 

Desenvolvimento do Quadro 

Associativo, Imagem Pública e 

Intercâmbio de Jovens.  

A Palestrante Kelly Christina 

apresentou para todos o que é o 

Intercâmbio de Jovens e também 

falou sobre o novo intercâmbio 

que Rotarianos até 30 anos 

podem participar.  

Companheiro Wellington falou 

sobre a Imagem pública de 

Rotary, falando sobre o site e 

tirando dúvidas dos 

companheiros. Companheiro 

Governador 2013/14 Virgílio 

Augusto Resende Bandeira falou 

sobre as metas do Rotary para o 

Quadro Associativo e em 

seguida o Governador 2014/15 

Angelo 

 

 
Ângelo Antônio de Freitas,  com 

Discutindo Rotary com metas e 

propostas. 

A Sede do Rotary de Oliveira ficou 

lotada e houve muito aprendizado. 

  

Barry Rassin, do Rotary Club de East Nassau, Bahamas, foi selecionado pela Comissão de 

Indicação para presidir o Rotary International em 2018-19. Ele será declarado presidente-eleito em 

1º de setembro se não houver nenhum candidato opositor. Como presidente, Rassin visa fortalecer 

a imagem pública do Rotary e usar ferramentas digitais para maximizar o impacto da organização. 

 “Aqueles que sabem o que um bom Rotary Club faz vão querer fazer parte dele, e nós precisamos 

encontrar novos modelos de associação que permitam que tais pessoas participem da nossa missão”, 

diz ele. “Com uma imagem pública mais forte, poderemos atrair mais pessoas para participar e apoiar 

uma organização que faz tanto bem no mundo como a nossa.” 

 Rassin fez MBA em saúde e administração hospitalar na Universidade da Flórida e é o primeiro 

membro do Colégio Americano de Executivos de Assistência Médica nas Bahamas. Recentemente, 

ele se aposentou depois de 37 anos como presidente do Doctors Hospital Health System, onde 

continua servindo como consultor. Ele é membro vitalício da Associação Americana de Hospitais e 

serviu em vários conselhos diretores, incluindo do Quality Council of the Bahamas, Health 

Education Council, e Employer’s Confederation. 

Rotariano desde 1980, Rassin serviu ao Rotary como diretor, líder de treinamento e assessor do 

presidente de 2015-16, K.R. Ravindran. Atualmente ele é o vice-chair do Conselho de Curadores 

da Fundação Rotária. Rassin recebeu o Prêmio Dar de Si Antes de Pensar em Si, a maior 

homenagem concedida pelo Rotary, além de outros reconhecimentos humanitários por sua 

liderança a esforços de assistência no Haiti após o terremoto de 2010. Ele e sua esposa, Esther, são 

doadores extraordinários e Benfeitores da Fundação Rotária. 

A indicação de Rassin aconteceu após o falecimento de Sam Owori em julho, apenas duas semanas 

depois de ter iniciado seu mandato como presidente eleito do Rotary International 

 

BARRY RASSIN É SELECIONADO PARA PRESIDIR O ROTARY EM 2018/19 

   Alberto Bittencourt 



 
 
 
 
 
 

O Numero de associados registrado com data de  30/06/2017são dados do RI  

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

Classificação Rotary Club  Classificação Rotary Club  
1º lugar Itajubá e Camacho – 100% 1º lugar Pouso Alegre Sul – 94%  

2º lugar Machado – 97,40% 2º lugar Divinópolis Leste 93%  

3º lugar Itaúna Cidade Educativa – 89,33% 3º lugar Itaúna – 92,32%  

4º lugar Itanhandu, Poços de Caldas Sul – 89% 4º lugar Elói Mendes e Itapecerica – 87%  

Quadro Estatístico de Frequência e Movimentação de Sócios - D 4560 - julho 2017 

Nº Rotary Club de 
Nº 

Reuniões 

Sócios Informados por: Admissão Baixas % 

RI 
30/06/2017 

Club 
31/07/2017 

julho/ 
2017 

julho/ 
2017 Frequência 

1 Alfenas(8192)  12 12 - -  

2 Alfenas- Norte (8193)   14 14 - -  

3 Arcos  (8194)  11 11 - -  

4 Bambuí (8195)  19 19 - -  

5 Boa Esperança (8196) 04 22 22 - - 71,50 

6 Bom Sucesso (25292) 05 14 14 - - 85,71 

7 Brazópolis (8198) 03 10 10 - - 70,00 

8 Camacho (84366) 04 09 09 - - 100,00 

9 Cambuí (30655) 04 11 11 - - 79,56 

10 Cambuquira (8199)  15 15 - -  

11 Campo Belo (8201)  23 23 - -  

12 Candeias (8202)  21 21 - -  

13 Carmo da Mata (51050) 04 17 17 - - 83,52 

14 Carmo do Cajuru (8204) 04 31 32 01 - 83,55 

15 Carmo do Rio Claro (8205) 04 22 24 - - 70,83 

16 Caxambu (8206) 04 14 14 - - 60,71 

17 Cláudio (8207)  19 19 * -  

18 Córrego Fundo (82468)  19 19 - -  

19 Cristais (22913)  20 20 - -  

20 Cruzília (8208) 04 11 12 01 - 86,00 

21 Divinópolis (8209)  14 14 - -  

22 Divinópolis Leste (8210) 04 39 39 - - 93,00 

23 Divinópolis Oeste (8211) 03 36 36 - - 66,46 

24 E-Club Esperanto  20 20    

25 Elói Mendes (8212) 4 39 41 02 - 87,00 

26 Formiga (8213)  24 24 - -  

27 Guaxupé (8214) 04 18 18 - - 76,38 

28 Guaxupé - Cafezais 04 14 15 01 01 91,06 

29 Iguatama (8215)  20 20 - -  

30 Ilicínea (84198)  05 05 - -  

31 Itajubá (8216) 04 17 17 - - 100,00 

32 Itajubá 19 de Março (25350) 03 07 09 02 - 88,88 

33 Itajubá-Oeste  (8219) 04 16 16 - - 80,00 

34 Itanhandú (24157) 04 18 18 - 01 89,00 

35 Itapecerica (8219) 02 35 36 01 - 87,00 

36 Itaúna  (8220) 03 32 33 01 - 92,32 

37 Itaúna-Cidade Educativa (22535) 03 21 21 - 03 89,33 

38 Itaúna-Cidade Universitária (22536  20 20 - - 85,00 

39 Lagoa da Prata- Princesa do Oeste 03 14 17 03 - 81,25 

40 Lavras  (8223) 03 14 14 - - 80,20 

41 Lavras-Dos Ipês (86677) 04 18 18 - - 79,50 

42 Lavras-Sul (8224) 03 26 25 - - 72,00 

43 Machado (8225) 04 21 21 - - 97,40 

44 Mateus Leme – Centro (82941) 04 12 13 - - 86,00 

45 Monsenhor Paulo (8227)  17 17 - -  

46 Monte Sião (27238) 04 14 13 - 01 80,00 

47 Nepomuceno (86214)  12 12 - -  

48 Oliveira (8228) 05 18 18 - - 88,90 

49 Ouro Fino (64674) 04 15 14 - 01 78,00 

50 Pains (8229) 05 17 19 02 - 73,00 

51 Perdões (58389)  11 11 - -  

52 Pimenta (51506)  13 13 - -  

53 Pimenta- Mar de Minas(88244) 05 16 14 - 02 70,00 

54 Piumhi (8230)  04 31 31 - - 84,45 

55 Poços de Caldas  (8232)  04 18 18 - - 87,88 

56 Poços de Caldas Sul (8233)  04 18 19 01 - 89,00 

57 Pouso Alegre-Das Gerais (60746) 04 13 14 01 - 86,00 

58 Pouso Alegre-Sul  (51719) 04 27 27 - - 94,00 

59 São Gonçalo do Sapucaí (8236)  21 21 - -  

60 São Lourenço (8237)  09 09 - -  

61 São Tiago (8238) 04 14 15 01 - 81,03 

62 Três Corações (8240)  26 26 - -  

63 Três Pontas (8241)  18 18 - -  

64 Varginha (8242) 05 25 25 - - 84,80 

 Total de companheiros no Mês  1187 1202 17 09  

Festival de Prêmios 
Carta Mensal do Distrito 4560 Página 9  

Vem Aí o Festival de 
Prêmios do Distrito 

4560. 
 

    Na Conferência 
“Rotariano Fazendo a 
Diferença”, que acontece-
rá em maio de 2018 em 
Caxambu, acontecerá o 
festival de Prêmios. Nas 
diversas plenárias haverá 
sorteio para os com-
panheiros que venderam 
os bilhetes, o ganhador 
não deverá obrigatória-
mente estar presente ao 
evento e poderá ser 
sorteado mais de uma 
vez. Serão os seguintes 
sorteios: R$ 5.000,00 na 
abertura; 4 (quatro) 
sorteios de R$ 3.000,00 
nas plenárias (um em 
cada plenária) e R$ 
10.000,00 no 
encerramento. Além de 
concorrer a um Carro 
Nissan March –Zero Km 
a ser sorteado pela 
Loteria Federal no dia 12 
de maio e entregue na 
Conferência Distrital em 
Caxambu - MG 
 
 
- Cada clube que desejar 
participar do referido 
Festival, receberá 10 
(dez) bilhetes por compa-
nheiro. 
- Cada bilhete terá o valor 
de R$ 30,00 (trinta reais). 
 
 
-Eu já estou querendo os 
meus. Quando receberei? 
 
-O Governador Assistente 
de sua área fará a 
entrega . 
 
Epa! Já estou até 
escolhendo a cor do meu 
carro. 
 

 



 

 Onde Anda o nosso Governador Béze 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Findando o mês de julho os Companheiros do Rotary Club 

de Pains recepcionam o Governador João Bosco e sua 

esposa Vani no Marco Rotário na entrada da Cidade, 

levando-os ao Museu Arqueológico, fazendo plantio de 

árvore, visitando o Centro de Convivência do Idoso, 

fazendo reuniões e encerrando com reunião da família 

Rotária. 

 

Iniciando o Mês de Agosto o Casal Vani e Béze partiram 

para a Princesa do Oeste – Lagoa da Prata os recepcionou 

com carinho e entusiasmo. Fizeram um passeio turístico 

e participaram das atividades elaboradas pelo club durante 

a visita do casal. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dando continuidade às Visitas oficiais o casal seguiu rumo a 

Iguatama, onde fizeram o plantio de árvores, visitaram  Igreja 

da Padroeira Local, visitaram o Projeto Cesta Verde, tiveram o 

carinho dos Rotary Kids e da Casa da Amizade. 

 

          Seguindo Viagem, os  

          companheiros seguiram

          para   a cidade de Arcos. 

         Onde realizaram  

         reuniões  com  os  

                      companheiros e o  

         Interact local e  

         receberam o carinho do 

         Casal Presidente. Saulo 

         e Adriana   
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Onde Anda o nosso Governador Béze  

 
 

11ª Visita Oficial - Itajubá -19 de Março a Presidente 

Jacqueline Balducci acompanhada de seu esposo Djalma 

Balducci, Governador Assistente da Área 2 levou  o casal 

ao Centro Municipal de Educação Infantil Professora Nair 

Prado onde conheceram toda escola, divinamente cuidada, 

onde frequentam 143 crianças de 0 meses a 3 anos e o 

Rotary Club de Itajubá - 19 de Março aproveitou a 

oportunidade para plantar 9 árvores, uma por companheiro. 

Visitaram o Lar da Providência que abriga 74 idosos e 

idosas Visitaram o Santuário de N. Sra da Agonia. Foram 

realizadas as reuniões e a festiva do governador. 

 

 
 

12ª Visita Oficial - Itajubá Oeste - dia de intensas 

atividades, tudo cuidado cautelosamente pelo Presidente 

José Francisco (Kiko) e sua esposa, a Presidente da ASR de 

Itajubá, Lúcia. Foi feita visita ao Parque Municipal onde 

foram plantadas 5 árvores pelos rotarianos e 1 pela ASR. E 

visitaram o Teatro Municipal Christiane Riera, com 

capacidade para mais de 700 pessoas. O Governador seguiu 

com o Presidente para conhecer a sede, em fase final de 

construção, a AMAI e a CAID, entidades estas que tem o 

trabalho do Rotary em Seguida a reunião Festiva 
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Findando a Semana no Centro Oeste do Distrito, o Casal 

Vani e Béze seguiram viajem rumo ao sul de Minas, mais 

precisamente na terra do Menino da Porteira. Dia Sete de 

Agosto o casal foi recepcionado na entrada da cidade, 

visitaram a Apae Local.  Durante a festiva houve admissão 

de novo sócio, companheiro Paulo, entrega de Título Paul 

Harris e admissão de nova companheira na ASR. A festiva 

contou com a presença de companheiros de Monte Sião, 

Pouso Alegre Sul e Itajubá. 

 

 
 

10ª Visita Oficial - Rotary de Itajubá - recepcionados na 

entrada da cidade pelo Presidente Paulo Tavares, GA da 

Área 2 Djalma, vários companheiros e damas da ASR . Foi 

visitado a Comunidade Piedade de Maria, que cuida de 

dependentes químicos e o Rotary de Itajubá dá muita ajuda. 

Às 19:30 aconteceu a Assembléia seguida de um delicioso 

jantar, onde cantamos o Parabéns para nossa Coordenadora 

Zilda. A Casinha Feliz hoje ficou mais feliz ainda, pois 

esteve nas mãos de sua idealizadora, no ano rotário 

2009/2010, Coordenadora Zilda. Outro momento marcante 

foi a presença do Dr. Clésio, com seus quase 90 anos de 

total lucidez, sabendo nos contar toda a história do 4560. 

Fomos presenteados com uma maravilhosa cesta contendo 

produtos derivados da Oliva (árvore da Oliveira). 

 
 



Onde Anda o nosso Governador Béze 

 

 
Rotary de Itajubá- Oeste. 

 

REUNIÃO DOS GOVERNADORES 2017-2018 

Bourbon São Paulo Express Hotel | 29-30 jul. 2017 

Reuniu em São Paulo 34 governadores 2017-2018, sob a 

liderança do diretor de RI Paulo Zanardi. Com temas sobre 

Fundação Rotária e Desenvolvimento do Quadro 

Associativo, entre outros. 

 
 

 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

 

Visita do Governador Assistente Tovar Nogueira de Avelar 

ao Rotary Divinópolis Leste e Rotary Divinópolis Oeste. 
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Governadores Assistentes 

Fazem a Diferença –  

 
Governador Assistente Roberto José de Carvalho, fez suas 

visitas de preparação de visita do governador aos Rotarys: 

Itaúna Cidade Educativa, Itaúna e Itaúna Cidade 

Universitária. 

 

 

 
 

Governador Assistente Tovar Nogueira de Avelar Visitou 

os Clubes de Carmo do Cajuru, Divinópolis, Divinópolis 

Leste e Divinópolis Oeste. 

 

 

 
 


