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Mensagem do Governador 

 

  

  
Iniciamos nossa caminhada 

visitando os clubes do Distrito 

4560, realizando o Seminário do 

Desenvolvimento do Quadro 

Associativo, Imagem Pública e 

Intercâmbio de Jovens, em 

Oliveira, dia 12.08.2017, para 

os clubes da Área Norte do 

Distrito e já estamos providen-

ciando o mesmo Seminário, em 

Três Corações, no dia 16.09. 

2017, para os clubes da Área 

Sul do Distrito, e participamos 

ativamente do Instituto Rotary 

do Brasil, realizado em Atibaia, 

de 31.08 a 02.09.2017, onde 

voltamos enriquecidos com o 

vasto conteúdo que o mesmo 

nos proporcionou, pois no 

Rotary o aprendizado é 

fundamental e constante. Somos 

uma organização que tem como 

principal objetivo o compa-

nheirismo e devemos fazer 

reuniões objetivas, com conteú-

do atrativo – somente assim 

teremos maior envolvimento 

dos rotarianos. 

           O lema 2017/2018 nos 

lembra que “O ROTARY FAZ 

A DIFERENÇA”, mas essa 

DIFERENÇA rem que estar 

inserida em cada um. Quando 

usamos o distintivo rotário, 

estamos mostrando que 

pertencemos a uma organização 

centenária que nos enche de 

orgulho. E esse orgulho deve ser 

expresso nas nossas atividades, 

dentro e fora dos clubes. Somos 

uma família e só triunfaremos 

quando todos nós trabalharmos 

juntos. O caminho para 

alcançarmos o sucesso é 

garantido pelo Rotary, que nos 

proporciona essa oportunidade 

plena e ampla, tanto para 

realizar trabalhos locais como 

globais. 

             Mesmo assim, tudo 

depende do companheirismo, a 

pedra fundamental sobre a qual 

o Rotary foi criado. É o 

companheirismo que cria o 

vínculo entre os associados. 

Companheirismo que estreita o 

convívio cordial vivenciado em 

uma reunião formal, ordinária 

ou festiva. Projetos e as ideias 

surgem a partir desta sociali-

zação. Resumindo, a nossa 

prestação de serviços humanitá-

rios está baseada nessa virtude, 

já que é ela que nos move 

quando saímos de casa para ir a 

uma creche, dar assistência a um 

asilo, conhecer uma escola, 

visitar outros clubes. Muitas 

vezes, viajamos quilômetros 

pelo puro prazer de nos 

socializarmos com companhei-

ros de outros clubes e isso é 

muito bom.  

           Trabalhamos para um 

mundo melhor, a paz mundial, a 

preservação do meio ambiente, 

a garantia da saúde, a promoção 

da educação. Como podemos 

lutar pelo melhor se não fosse 

nossa união e lealdade? Nossas 

ações, nossos discursos, nossas 

atitudes estão centradas no 

companheirismo. A 

meritocracia rotária nos inspira 

a premiar os líderes que 

conseguem agregar pessoas ao 

seu redor, que conseguem 

aglutinar companheiros em seus 

eventos, seja rotário, social ou 

pessoal. 

            Visitamos até hoje, 

01.09.2017, vinte clubes. Tenho 

orgulho de ter conhecido muitos 

rotarianos e espero que até o 

término deste ano rotário 

consiga aumentar ainda mais 

esse círculo de convivência. O 

lema nos convida para fazer a 

DIFERENÇA – dentro das 

nossas reuniões dentro dos 

eventos do clube. É muito triste 

quando um clube promove uma 

reunião de companheirismo e 

poucos participam. O 

companheirismo envolve a 

família, os amigos e a oportu-

nidade das pessoas conhecerem 

o Rotary. 

           Nos eventos distritais, 

nos socializamos fazendo o 

companheirismo, criando um 

ambiente propício e eficaz para 

adquirir mais conhecimentos e, 

ao final, satisfeitos, temos a 

certeza de que aprendemos 

sempre mais do que quando 

chegamos. Então, vamos 

verdadeiramente usar o 

companheirismo para fazer a 

DIFERENÇA. 

           Não poderia deixar de 

registrar aqui a presença de 13 

(treze) Governadores do Distrito 

4560, no 40º Instituto Rotary do 

Brasil, realizado no majestoso 

Hotel Bourbon, de Atibaia – SP 

– lá estavam presentes os 

estimados Governadores José 

Otávio/Nilda, Juscelino/Neusa 

(com filhas e netos), Peçanha, 

Patrícia (com sua irmã 

Virgínia), João Carlos/Marta, 

Aroldo/Eveline, Antônio 

Élcio/Ângela, Virgílio/Adriane, 

Angelo, João Otávio/Carmen, 

João Bosco/Vani, Paulo Sérgio 

e Paulo Marcos/Selma, além dos 

rotarianos Nelson/Darlene e 

Margarida ( do Rotary Club de 

Piumhí) e Gustavo e sua mãe 

Edna (do Rotary Club e ASR de 

Carmo do Cajuru) e  contamos 

também com a ilustre presença 

do nosso Presidente de Rotary 

International, Ian Riseley e sua 

esposa Juliet, além de várias 

personalidades rotárias, tudo sob 

a brilhante coordenação do 

Diretor de Rotary, Paulo 

Augusto Zanardi e sua esposa 

Luly.      

       Foi muito bom o 40º 

Instituto e preparemos para o 

41º Instituto Rotary do Brasil, 

desta vez em Fortaleza – CE, de 

30.08 a 01.09.2018.      

 

Governador João Bosco e esposa Vani 

Agende-se 

Setembro e Outubro de 2017 

 

Visitas Oficiais 
Setembro 

Dia 16 – Sábado Seminário DQA, 

IP e IJ – Três Corações – 

Dia 18 – Segunda – Bom Sucesso 

Dia 20 – Quarta – Guaxupé-

Cafezais 

Dia 21 – Quinta - Guaxupé 

Dia 25 – Segunda - Itaúna – Cid. 

Univ.  

Dia 26 – Terça - Itaúna – Cid. 

Educ. 

Dia 27 – Quarta - Itaúna 

Dia28 – Quinta – Mateus Leme 

Centro 

Outubro 

Dia 02- Segunda – Campo Belo                    

Dia 03 – Terça – Candeias 

Dia 04 – Quarta – Ilicínea  

Dia 05 – Quinta – Cristais    

Dia 14 – 1ª Reunião do Colégio de 

Governadores – Elói Mendes 

Dia 17 – Terça – Itapecerica 

Dia 18– Quarta– Carmo da Mata  

Dia19–Quinta–Carmo do Cajuru 

Dia 20 – Sexta - Camacho  

Dia 23 – Segunda – São Tiago 

Dia 24 – Terça - Nepomuceno 

Dia 25 – Quarta - Perdões 

Dia 30 – Segunda – Três 

Corações 

Dia 31 – Terça – Três Pontas 

NOVEMBRO/2017 

Dia 06 – Quarta – Varginha                        

Dia 07 – Terça – Machado 

Dia 08 – Quarta – Boa Esperança              

Dia 09 – Quinta – Cláudio 

Dia 11 – Sábado -Seminário da 

Fundação Rotária – Itapecerica – 

Área norte 

Dia 11 – 2ª Reunião do Colégio de 

Governadores - Itapecerica   

Dia 13 – Segunda – Carmo do 

Rio Claro    

Dia 14 – Terça – Pimenta – Mar 

de Minas                      
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 Mensagem do Presidente de RI 

 

 

às margens do Lago Ontário, 

com excelentes restaurantes, 

museus de diversos tipos e 

bairros interessantes. 

A Convenção de 2018 já 

promete ser uma das melho-

res. A Comissão da Conven-

ção e a Comissão da Organi-

zação Anfitriã vêm traba-

lhando com afinco para que 

tenhamos palestrantes inspi-

radores, excelente entrete-

nimento, workshops interes-

santes e uma ampla varie-dade 

de atividades ao redor da 

cidade. Haverá algo para todos 

um em Toronto. Juliet e eu 

pretendemos trazer nossas 

famílias para se divertirem na 

Convenção e incentivamos 

vocês a fazerem o mesmo. Se 

planejarem com antecedência, 

vocês economizarão ainda 

mais: o prazo final para 

aproveitar as inscrições com 

desconto (há também um 

desconto adicional para 

inscrições feitas on-line) é 15 

de dezembro. 

Por mais que Toronto tenha a 

oferecer, o verdadeiro atra-

tivo é obviamente a Conven-

Uma das melhores partes das 

convenções do Rotary é a 

exuberante diversidade de 

pessoas. Esteja você em um 

workshop, explorando a Casa 

da Amizade ou fazendo um 

lanche, você encontrará 

pessoas de todas as partes do 

mundo e ouvirá vários 

idiomas. As convenções são 

divertidas e ilustram uma parte 

importante do Rotary: o fato 

de sermos tão diferentes uns 

dos outros e ainda assim nos 

sentirmos tão à vontade 

quando estamos juntos. 

Este espírito comunitário, que 

é inerente ao Rotary, também 

define Toronto, nossa cidade 

anfitriã para a Convenção 

Internacional do Rotary de 

2018. Toronto é uma das 

minhas cidades prediletas. É 

um lugar onde metade da 

população de 2,8 milhões vem 

de outro país, onde mais de 

140 idiomas são falados e 

onde ninguém parece estar tão 

atarefado a ponto de deixar de 

ser atencioso. Toronto, além 

de limpa, segura e acolhedora, 

é uma cidade bonita localizada 

 

 

 

Presidente do RI 2017/18 – Ian Riseley 

 

Diretor Regional do RI – Paulo Zanardi 

 

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)-3217.2630 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 2017/2018–  

João Bosco Ribeiro Béze 

Rua Padre José Ferreira de Carvalho, 32 – 
Centro - 35.540-000 – Oliveira – MG                            

Email: jboscobeze@yahoo.com.br 

Fone: (37) 3331.5435 – (37) 99813.4075 
 

Secretário Distrital – Wilson Carlos da Silva 

Rua Ezequiel Inácio da Silveira, 131 - Bairro 

São Sebastião - 35.540-000 – Oliveira – MG 

Email: wilsoncsilva@yahoo.com 

Fone: (37) 99969.3095 
 

Tesoureiro Distrital – Nivaldo Selmo Diniz 

Araujo - Rotary Club de Itapecerica 
Rua Severo Mendes, 29 – Centro 

35.550-000 – Itapecerica – MG 

Email: nidinizaraujo@bol.com.br 
Fone: (37) 98831.1340 

 

Centro de Serviços do Distrito 4560 – 

Coordenador– Virgílio Augusto R. Bandeira 
Rua Doutor Álvaro Botelho, 401 Caixa postal 

nº 200 - 37200-000 – Lavras – MG.  
 

Instrutor Distrital – Ângelo Antônio de 

Freitas - Avenida Jove Soares, 999  - Apto 
304 – Centro - 35.680-352 – Itaúna – MG- 

Fone: (37) 3241.4682 – (37) 99982.5565 

Email: angeloantoniofreitas@gmail.com 
 

Governador Eleito 2018/19 – Paulo Sérgio 

Azevedo - Rua John Fitzgerald Kennedy, 
375, Bairro Boa Vista - 37.505-150 - Itajubá 

– MG Email: psazevedo@uol.com.br 

Fone: (35) 3623.3355 – (35) 98808.3355 
 

Governador Indicado 2019/20 – Paulo 

Marcos de Paula Lima - Avenida Dr. Sylvio 
Menicucci, 878 - Bairro Olaria 

37.200-000 - Lavras – MG - Fone: (35) 

99106.6404 

Email: paulomplima@yahoo.com.br 
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Ribeiro –  
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ção em si. O evento anual nos 

possibilita revitalizar nossa 

energia, aprender o que o resto 

do mundo rotário está fazendo 

e buscar inspiração para o ano 

seguinte. Aprenda mais 

em riconvention.org/pt e 

busque Inspiração em Cada 

Esquina na Convenção do 

Rotary de 2018 em Toronto. 

 

Mensagem do Diretor de RI  
Fazer com que o Rotary seja mais inclusivo é uma 

das principais diretrizes dos nossos esforços para 

aumentar o quadro associativo. 

Usamos as diferentes perspectivas e conhecimentos 

de associados de todas as idades para melhorar a 

qualidade de vida mundialmente através de projetos 

humanitários sustentáveis. 

Aproximadamente 60 milhões de pessoas no mundo 

são deslocadas devido a conflitos armados ou 

perseguição. Em grande parte, as causas dos 

conflitos estão relacionadas ao fato de que 

necessidades humanas básicas – como comida, água, 

moradia, assistência médica, alfabetização, 

empregos e direitos básicos – não são atendidas.  

Nós fornecemos treinamentos a jovens e adultos 

para evitarem e resolverem conflitos por meio das 

Bolsas Rotary pela Paz e de outras iniciativas.  

Mais de 660 milhões de pessoas em todo o mundo 

carecem de acesso a água potável e 2,4 bilhões não 

contam com saneamento adequado. Embora 

relativamente poucas pessoas morram de sede, quase 

1.000 crianças morrem diariamente em decorrência 

de doenças causadas por água contaminada. Uma 

das nossas áreas de enfoque ajuda as comunidades a 

estabelecer e manter o acesso sustentável à água 

potável, saneamento e higiene. 

Nossa iniciativa de prover água potável, saneamento 

e higiene é um catalisador aos nossos esforços nas 

outras áreas de enfoque: combate a doenças, saúde 

materno-infantil, educação, desenvolvimento de 

economias locais e promoção da paz. 

Mais de 750 milhões de pessoas acima de 15 anos de 

idade – dois terços delas mulheres – são 

analfabetas.  E 250 milhões de crianças não 

têm habilidades básicas de leitura e escrita, 

nem conhecimentos numéricos, embora metade 

delas tenha passado quatro anos na escola. 

Nossos associados apoiam projetos 

educacionais que oferecem treinamento para 

professores, equipes de formação profissional, 

integração de tecnologia no currículo escolar e 

programas de alfabetização para adultos. 

Nosso objetivo é capacitar as comunidades 

para dar suporte à educação básica e 

alfabetização, reduzir a disparidade entre os 

sexos nessa área e aumentar a alfabetização de 

adultos. 

Para que tudo isso continue ajudando o Rotary 

a fazer a diferença na vida das pessoas, 

precisamos acreditar e executar, sonhar é bom, 

porém não resolve problemas das 

comunidades, vejamos o que dizia  saudoso 

presidente Sam Owori  

“Otimismo é o que nos traz ao Rotary. Porém, 

o Rotary não serve para quem fica só no 

mundo dos sonhos. Aqui é lugar para quem 

quer utilizar seus conhecimentos e habilidades 

na realização de serviços.”   Sam Owori, 1941-

2017 

 

PAULO AUGUSTO ZANARDI 

Rotary International 

Diretor 2017-19 
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Relatórios recebidos 
das ASR 

 
Relatórios de agosto recebidos 

até o dia 5 de setembro. 

 

BOA ESPERANÇA, 
BOM SUCESSO, 
CARMO DO CAJURU, 
CARMO DA MATA, 
CLAUDIO, 
CRUZÍLIA 
IGUATAMA, 
ITAJUBA, 
ITAUNA, 
MONTE SIÃO, 
OLIVEIRA, 
OURO FINO 
 

Dia 7 de setembro 

São Lourenço 

 
Pai 
 
Àqueles que dão o calor da sacada 
- Aconchego eterno, d'onde surge a 
alvorada 
Que fica, que emerge, cada vez mais 
surge 
Além das andorinhas à linha do 
horizonte 
 
É algo que não é só nosso 
- Um presente para tudo 
Afinal, são os pais do mundo 
Da liderança de espírito colosso 
 
A quem somos, aonde formos 
Que esta graça nos inspire 
Para nós, para vós e para todos 
Ninguém deseja que termine 
 
Pai 
Que tanto envolve-nos à guarda da 
alegria 
Que tanto carrega-nos em amor, não 
por meio dia 
Que reflete o infinito, a vastidão da 
moradia 
 
Por hoje, por sempre 
Pai! 
Ariel Santos Barcelos, Rotaractiana, 17 
anos, secretária 

 
 

 Mensagem da Coordenadora Vani 

 

 

 

encerraram suas atividades 

nos últimos anos ... algumas 

surpresas... algumas 

decepções, mas sempre a fé 

em Deus e a confiança nas 

companheiras de que vão 

procurar fazer a 

DIFERENÇA reativando e 

criando novas ASRs pelo 

nosso 4560 afora. A hora é 

agora, o momento é este. 

Vamos em frente 

companheiras.  

          Estou contando com o 

apoio incondicional de 

minhas Coordenadoras 

Assistentes que não estão 

medindo esforços para me 

ajudarem. Muito obrigado 

queridas. 

          Neste mês de setembro 

comemoramos o MÊS DA 

EDUCAÇÃO BÁSICA E 

ALFABETIZAÇÃO – a 5ª 

Área de Enfoque – e dentre 

as minhas metas ela aparece 

na 16ª meta – 

ALFABETIZAÇÃO NA 

PRIMEIRA INFÂNCIA – 

que muito foi pedido pela 

esposa de nosso Presidente 

de Rotary International, 

Juliet, quando de nossa 

reunião em San Diego e 

também na 19ª meta – 

ÁREAS DE ENFOQUE – 

cumprir pelo menos 03 Áreas 

de Enfoque. 

          Mãos à obra 

companheiras, vamos 

trabalhar para atingir estas 

metas, bem como as demais 

que constam no meu Guia 

Distrital e juntas 

comemorarmos com alegria 

na nossa 47ª Conferência 

“ROTARIANOS FAZENDO 

A DIFERENÇA”, em 

Caxambu, de 18 a 

20.05.2018, no maravilhoso 

Hotel Glória. 

            Fazer a DIFERENÇA 

servindo a humanidade faz 

um bem enorme a cada um 

de nós. Fazer isso entre 

amigos, faz melhor ainda.  

             Obrigada a todos 

pela amizade e um abraço 

carinhoso. 

 

                                                                  

Vani Costa Béze 

                                                                   

Coordenadora Distrital das 

 

também na 19ª meta – 

ÁREAS DE ENFOQUE – 

cumprir pelo menos 03 

Áreas de Enfoque. 

          Mãos à obra compa-

nheiras, vamos trabalhar 

para atingir estas metas, 

bem como as demais que 

constam no meu Guia 

Distrital e juntas 

comemorarmos com alegria 

na nossa 47ª Conferência 

“ROTARIANOS 

FAZENDO A 

DIFERENÇA”, em 

Caxambu, de 18 a 

20.05.2018, no maravilhoso 

Hotel Glória. 

            Fazer a 

DIFERENÇA servindo a 

humanidade faz um bem 

enorme a cada um de nós. 

Fazer isso entre amigos, faz 

melhor ainda.  

             Obrigada a todos 

pela amizade e um abraço 

carinhoso. 

                                                                  

Vani Costa Béze 

Coordenadora Distrital das 

ASR do Distrito 4560 

                                                                   

Ano rotário 2017/2018          
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Casas da  Amizade que são Notícia 
 

Pai 

 

Àqueles que dão o calor da sacada 

- Aconchego eterno, d'onde surge a alvorada 

Que fica, que emerge, cada vez mais surge 

Além das andorinhas à linha do horizonte 

 

É algo que não é só nosso 

- Um presente para tudo 

Afinal, são os pais do mundo 

Da liderança de espírito colosso 

 

A quem somos, aonde formos 

Que esta graça nos inspire 

Para nós, para vós e para todos 

Ninguém deseja que termine 

 

Pai 

Que tanto envolve-nos à guarda da alegria 

Que tanto carrega-nos em amor, não por meio dia 

Que reflete o infinito, a vastidão da moradia 

 

Por hoje, por sempre 

Pai! 

Ariel Santos Barcelos, Rotaractiana, 17 anos, secretária do Rotaract 

de Piumhi 

 

Marildinha, para um delicioso chá, 

com a presença de algumas 

companheiras da ASR, tudo 

preparado com esmero e carinho 

pelas companheiras e pela 

presidente linda Tânia. 

 
 
Nossa Coordenadora Vani também 

esteve Presente no Instituto Rotary 

do Brasil, onde com sua simpatia 

angariou ainda mais amizades. 

Sucesso Vani. 

A ASR de Bambuí ofereceu à 

Coordenadora um delicioso chá 

durante sua visita e lá foi vivido 

momentos de muito companhei-

rismo e amizade, com a realiza-

ção até de um amigo secreto, 

que contou com a presença da 

intercambista mexicana Fátima 

(inclusive ganhou o meu 

presente) 

 
 

A ASR de Cruzília recebeu a 

coordenadora Vani às 16 horas 

onde foi carinhosamente rece-

bida na casa da companheira  

 

Marildinha, para um delicioso 

chá, com a presença de algumas 

         E a caminhada 

continua... não poderia 

deixar de dizer que como é 

prazeroso conhecer novas 

cidades, conquistar novos 

amigos e trocar tanto 

conhecimento. João Bosco 

e eu entramos no Rotary 

com o objetivo de fazer 

novos amigos num meio 

amigável e humanitário. E 

o Rotary nos ajudou a nos 

encontrar como cidadãos, 

fazer muitos amigos. 

Visitamos até 01.09.2017, 

20 clubes e 04 Casas da 

Amizade e temos nos 

sentido em casa, em família 

realmente. Esta acolhida 

carinhosa é uma marca dos 

rotarianos pelo mundo 

afora. Aconselho que 

vocês, sempre que tenham 

oportunidade, estando em 

outra cidade ou país, 

visitem um Club de Rotary. 

Não se intimidem caso o 

idioma seja uma barreira, 

sempre é possível se 

entender facilmente, criar 

amizades. 

      Tenho tentado de todas 

as maneiras, pelo menos, 

reativar aquelas ASRs que 

encerraram suas atividades 

nos últimos anos ... 

algumas surpresas... 

algumas decepções, mas 

sempre a fé em Deus e a 

confiança nas 

companheiras de que vão 

procurar fazer a 

DIFERENÇA reativando e 

criando novas ASRs pelo 

nosso 4560 afora. A hora é 

agora, o momento é este. 

Vamos em frente 

companheiras.  

          Estou contando com 

o apoio incondicional de 

minhas Coordenadoras 

Assistentes que não estão 

medindo esforços para me 

ajudarem. Muito obrigado 

queridas. 

          Neste mês de 

setembro comemoramos o 

MÊS DA EDUCAÇÃO 

BÁSICA E 

ALFABETIZAÇÃO – a 5ª 

Área de Enfoque – e dentre 

as minhas metas ela 

aparece na 16ª meta – 

ALFABETIZAÇÃO NA 
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Governadores Assistentes Fazem a Diferença 
  
 
 
 
 
 
 
 

Adriane participou da Ação 

que ocorreu todos os domin-

gos de agosto na Praça Dr. 

Augusto Silva, para promo-

ver a festa Boi no Rolete e 

divulgar o trabalho do 

Rotary Club de Lavras Sul à 

população lavrense. Traba-

lho sempre dentro das Áreas 

de Enfoque e ligado à capa-

citação profissional como 

forma de melhorar a empre-

gabilidade dos cidadãos e 

sua qualidade de vida de 

forma definitiva. 

 
Durante o Instituto Rotary 

Atibaia, Governadora 

Assistente Adriane, foi des-

tacada como membro do 

comitê de divulgação do Ro-

tary International Conventi-

on em Toronto de 25/06/18 a 

27/06/18 e o Instituto Rotary 

em Fortaleza em 2018. 

Gov. Assistente Emílio participa 

de reunião ao RC Lagoa da 

Prata-Princesa do Oeste e 

Bambuí  para elaboração e 

divulgação do Projeto do Rio 

São Francisco. 

 

 

 

 

 

   Bem Vindos Novos Associados! 
 

   
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Novos Associados do RC Pouso Alegre-das Gerais: Lucas 

Barbosa Constantini dos Santos, Stanley Santos Vitor e 

Renato Alcântara Silva. 

Rotary Club de Monte Sião empossa Maria Dulcinéia 

Azevedo Zucato 

 
GA Roberto entrega Festival 

de Prêmios para o seu clube, 

Itaúna Cidade Universitária. 

 

 

  

  

  

 

 
Governadora Assistente Cida 

Bolonha entrega o Título de 

Companheiro Paul Harris ao 

Presidente do RC Guaxupé- 

Cafezais. – Luciano Reis.´ 

 
Governadora Assistente 

Adriane Coutinho entrega o 

Festival de Prêmios para o 

RC de Lavras e Lavras-Sul, 

expondo os pontos a serem 

alcançados para obter a 

Menção Presidencial, instru-

ções rotarias básicas, e como 

se organizar para receber o 

Governador e Coordenadora. 

e participa 

de Ação que ocorreu todos 

os domingos de agosto na 

Praça Dr. Augusto Silva, 

para promover a festa Boi no 

Rolete e divulgar o trabalho 

do Rotary Club de Lavras 

Sul à população lavrense. 

Trabalho sempre dentro das 

Áreas de Enfoque e ligado à 

capacitação profissional 

como forma de melhorar a 

empregabilidade dos 

cidadãos e sua qualidade de 

vida de forma definitiva. 

 

Governador Assistente 

Patrick faz entrega do 

Festival de Prêmios ao 

Presidente Milton do RC de 

Pimenta e ao Presidente 

Toninho do RC de Piumhy. 

 

O Governador Assistente 

Ivan Silva Participou de 

reunião do Interact de 

Oliveira  e também o RC de 

Camacho 

 

Governador Assistente 

Djalma Balducci em visita 

ao RC de Brazópolis. 

 

 

 

 

 

 

 

Governador Assistente 

Roberto Participa de reunião 

em Mateus Leme e entrega o 

Festival de Prêmios. 
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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! 
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CLUBES QUE SÃO NOTÍCIA 

   Alberto Bittencourt  
 
 
 
 
 
 
Michele – Intercambista do México é recebida pelo Rotary 

Guaxupé-Cafezais com muita alegria. 

 

 
RC de Pimenta Realizou o Boi no Rolete no dia 06/08 

 
Divulgação do End Pólio Now, realizado pelo Rotary de 

Pains. Consiste em colocar a logo End Polio Now no 

uniforme da equipe de futebol amador denominada Pains 

Esporte Clube.  

 

SETEMBRO – MÊS DA EDUCAÇÃO 
BÁSICA E ALFABETIZAÇÃO 

 
Mais de 775 milhões de pessoas com mais de 15 anos são 

analfabetas. Isso representa 17% da população adulta do 

mundo. Nosso objetivo é fortalecer a capacidade das 

comunidades apoiarem educação básica e alfabetização, 

reduzir a disparidade de gêneros na área educacional e 

aumentar a alfabetização de adultos. Alfabetização de 

adultos: O Rotary com bate o analfabetismo de adultos por 

meio da introdução de programas comunitários de 

alfabetização. Treinamento de professores: Nós com 

partilham os conhecimentos e experiências com educadores 

e outros profissionais que trabalham com populações 

vulneráveis. Bolsas de estudo: Nossos associados investem 

no futuro ao patrocinar bolsas de estudo para alunos com o 

potencial de transformar comunidades. Apoie essa causa 

através de projetos do clube na área da educação e 

alfabetização. 

 
 

NOVIDADE NO PROGRAMA 
EMPRESA CIDADÃ 

 

A partir de Setembro de 2017, ficará ainda mais fácil ser 

uma Empresa Cidadã, doando à nossa Fundação US$1.000 

ao longo de um ano através de contribuições mensais de no 

mínimo R$300 ou em menos parcelas de maior valor. Agora, 

para aderir ao programa, bastará gerar os boletos de tal 

doação em um link específico: www.abtrf.org.br/ 

contribuaEC - não sendo mais necessário completar o termo 

de adesão. Aproveite o momento para angariar novas 

empresas para serem parceiras do seu clube, bem como 

retomar o contato com aquelas que já contribuíram! 

Consulte mais informações no site e no folder da ABTRF. 

RC de Córrego Fundo Participou do Festival de 

Gastronomia e ganhou o primeiro Lugar com o Caldo de 

Mandioca 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comp. Newton Silva de Oliveira 

recebendo o Título Paul Harris 1 

Safira  das mãos do  GA da Área 1 

Alécio Domingues Mendes. 

 
GA da Área 1 Alécio Domingues 

Mendes recebendo o Título Paul 

Harris das mãos do Presidente 

2017/18 Luis Filipe Valias Vargas. 

 
Rotary Club de Ouro Fino também 

faz a entrega de um título Paul 

Harris a Geraldo André da Costa. 

 

Presidente do RC 

Guaxupé-Cafezais  - 

Luciano dos Reis, 

recebe o título de Paul 

Harris. 

 
 
 
 
Governador Beze  fez 

a entrega de uma 

cadeira especial para 

a Sra Aparecida Alves 

do Vale que reside no 

Asilo N. Sra 

Auxiliadora. A 

cadeira foi doada pelo 

RC de Pouso Alegre 

Sul durante sua visita.                        

 
 
 
  
   

DISTRITO É 

REPRESENTADO EM 

CONFERÊNCIA 

NACIONAL DE 

INTERACT 

No início do mês de 

agosto, entre os dias 03 e 06, 

ocorreu na cidade de Ilhéus-

BA, distrito 4550 do Rotary 

International, a XVIII 

Conferência Multidistrital de 

Interact Clubs (COMIC) que 

contou com a participação do 

nosso estimado 

Representante Distrital de 

Interact 2017-2018, Arthur 

Milanez, 17 anos, associado 

representativo ao Interact 

Club de Carmo da Mata. O 

evento é considerado o maior 

a nível nacional do Interact e 

celebra o fim do ano rotário 

e, no mesmo, ocorre a 

cerimônia de transmissão de 

cargos e posse do novo 

conselho diretor da 

Organização Multidistrital de 

Informações de Interact 

Clubs do Brasil - MDIO 

Interact Brasil.  

 A representação do 

nosso distrito rotário 

aconteceu mediante a 

patrocínio da Governadoria 

Distrital, que cobriu os gastos 

do jovem Arthur como 

medida de inclusão dos 

nossos interactianos no 

contexto nacional. A 

participação de Arthur 

permitiu que o distrito 4560 

participasse do Concurso 

Nacional de Projetos 2016-

2017, das reuniões de 

Representantes Distritais de 

Interact 2016-2017 e 2017-2018 e 

ainda tivesse seu voto computado 

nas emendas do Regimento da 

MDIO Interact Brasil. As 

reformas nesse regimento 

ocorrem somente a cada 2 anos, 

como nos Conselhos de 

Legislação do Rotary 

International. Outro 

acontecimento importante foi que 

o companheiro acompanhou o 

Concurso Nacional de Oratória, 

descobrindo, assim, ideias para 

implementar no nosso Primeiro 

Concurso Distrital de Oratória, 

que ocorrerá esse ano rotário.  

 Durante o evento, o 

companheiro Arthur Milanez, 

citado na última edição da 

Revista Rotary Brasil, ainda 

tomou posse como Diretor de 

Treinamentos da MDIO Interact 

Brasil, se tornando, pelo segundo 

ano consecutivo, o único membro 

do distrito 4560 na organização 

nacional. O evento ainda serviu 

para que os contatos fossem 

ampliados, problemas e soluções 

discutidos e experiências 

trocadas.  
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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 – Vamos organizar um Ryla? 

 
 
 

. 
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Motive a próxima geração de 

líderes com um evento RYLA 

(Prêmios Rotários de Liderança 

Juvenil). Seu clube pode ajudá-

los a se conectarem, trocarem 

idéias e entrarem em ação em 

suas escolas e comunidades.  

O que é o RYLA? 

O RYLA é um programa de 

desenvolvimento das habilidades 

de liderança organizado por 

clubes, distritos ou grupos 

multidistritais. O formato do 

evento depende dos seus 

objetivos, recursos e público-

alvo, podendo ser um seminário 

de um dia, um retiro de três dias 

ou um acampamento de uma 

semana.  

Embora os participantes do 

RYLA possam ser de qualquer 

faixa etária, a maioria dos 

eventos se concentra em 

estudantes do ensino médio, 

universitários e adultos. O 

RYLA pode ser uma boa opção 

para engajar jovens em situações 

de risco, motivar dirigentes de 

Interact e Rotaract Clubs, 

reconectar alumni do Rotary ou 

dar orientação a jovens 

profissionais para que se tornem 

líderes responsáveis. 

Por onde começar 

Todos os detalhes sobre o 

programa podem ser encontrados 

no Manual do RYLA. Ao 

começar o planejamento de seu 

evento, tenha as seguintes 

perguntas em mente: 

 Quem é seu público-

alvo? 

 Quais são seus 

objetivos? Como irá 

avaliar o sucesso do 

evento? 

 Que tipo de evento quer 

realizar: acampamento, 

workshop, seminário ou 

outra opção? 

 Quem irá organizar o 

evento: seu clube, 

distrito ou um grupo de 

distritos? 

 Como o evento será 

patrocinado? 

 Quem serão os 

 
profissionais para que se tornem 

líderes responsáveis. 

Por onde começar 

Todos os detalhes sobre o programa 

podem ser encontrados no Manual 

do RYLA. Ao começar o 

planejamento de seu evento, tenha as 

seguintes perguntas em mente: 

 Quem é seu público-alvo? 

 Quais são seus objetivos? 

Como irá avaliar o sucesso 

do evento? 

 Que tipo de evento quer 

realizar: acampamento, 

workshop, seminário ou 

outra opção? 

 Quem irá organizar o 

evento: seu clube, distrito 

ou um grupo de distritos? 

 Como o evento será 

patrocinado? 

 Quem serão os conselheiros 

e voluntários? 

 Como irá encontrar 

participantes? 

RYLA COMUNITÁRIO E RYLA 

DISTRITAL 

Neste ano rotário a pedido do 

governador João Bosco Ribeiro 

Béze, vamos incentivar os clubes a 

organizarem em suas cidades o 

RYLA comunitário, 

preferencialmente até o mês de 

março de 2018, para que em abril 

possamos na cidade de Lavras, 

CELEBRAR e a FAZER A 

DIFERENÇA no RYLA 

DISTRITAL. 

Estou à disposição do seu clube para 

auxiliar na elaboração de 

programação de um RYLA. 

Emerson Nonato Silva 

(Corguinho) 

Coordenador Distrital do RYLA 

 

 

Nicole Simões foi patrocinada pelo Rotary 

Club de Poços de Caldas e Anfitrionada pela 

multidistrital ESSEX,  nos USA. Ela disse: só 

tenho a agradecer, pois esse ano como 

intercambista foi incrível, uma experiência 

inesquecível. Eu posso dizer com toda certeza 

que isso me mudou, ampliei meus conheci-

mentos e fiz amigos que ficarão em minha 

vida para sempre e as famílias que agora me 

consideram como um deles e eu os  considero 

como minha, fazerão parte da minha vida pra 

sempre. O valor desse ano na minha vida foi 

imenso e ainda me ajudou a me decidir sobre 

o futuro, então eu não mudaria nem uma 

vírgula do meu ano. 

 

Béze, vamos incentivar os clubes 

a organizarem em suas cidades o 

RYLA comunitário, preferencial-

mente até o mês de março de 

2018, para que em abril possamos 

na cidade de Lavras, 

CELEBRAR e a FAZER A 

DIFERENÇA no RYLA 

DISTRITAL. 

Estou à disposição do seu clube 

para auxiliar na elaboração de 

programação de um RYLA. 

Emerson Nonato Silva 

(Corguinho) 

Coordenador Distrital do RYLA 

 
As reuniões do RC Monte Sião E 

RC de Nepomuceno passam a ser 

as terças-feiras, Local e horário 

continuam o mesmo: REUNIÃO 

RC MONTE SIÃO AS TERÇAS-

FEIRAS NA PIZZARIA DO 

ROBERTO RUA JUSCELINO K 

DE OLIVEIRA 1914, às 20:30hs 

RC NEPOMUCENO AS 20 

HORAS, NA APAE. 
INTERCÂMBIO DO DISTRITO 4560 

   Alberto Bittencourt 

https://my.rotary.org/pt/document/ryla-handbook
https://my.rotary.org/pt/document/ryla-handbook
https://my.rotary.org/pt/document/ryla-handbook


 

 
 
 
 
 
 

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

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

Classificação Rotary Club  Classificação Rotary Club  
1º lugar Itajubá– 100% 1º lugar Itaúna – 92,86%  

2º lugar Itajubá-19 de Março – 97,22% 2º lugar Divinópolis Leste – 92,31%  

3º lugar Machado – 94% 3º lugar Piumhi – 88,71%  

4º lugar Itaúna – Cidade Universitária 92,50% 4º lugar Itapecerica – 88%  

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

Nº Rotary Club de 
Nº 

Reuniões 

Sócios Informados por: Admissão Baixas % 

RI 
30/06/2017 

Club 
31/07/2017 

junho/ 
2017 

junho/ 
2017 Frequência 

1 Alfenas(8192) N/I 12 12 - - N/I 

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

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

4 Bambuí (8195) N/I 19 19 - - N/I 

5 Boa Esperança (8196) 05 22 22 01 - 76,00 

6 Bom Sucesso (25292) 04 14 14 - - 83,92 

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

8 Camacho (84366) 04 09 12 03 - 83,30 

9 Cambuí (30655) 04 11 10 - 01 84,18 

10 Cambuquira (8199) N/I 15 15 - - N/I 

11 Campo Belo (8201) N/I 23 23 - - N/I 

12 Candeias (8202) N/I 21 21 - - N/I 

13 Carmo da Mata (51050) 05 17 16 - 01 69,33 

14 Carmo do Cajuru (8204) N/I 31 32 - - N/I 

15 Carmo do Rio Claro (8205) 04 22 24 - - 72,00 

16 Caxambu (8206) N/I 14 14 - - N/I 

17 Cláudio (8207) 03 19 19 * - 85,00 

18 Córrego Fundo (82468) N/I 19 19 - - N/I 

19 Cristais (22913) N/I 20 20 - - N/I 

20 Cruzília (8208) N/I 11 12 - - N/I 

21 Divinópolis (8209) N/I 14 14 - - N/I 

22 Divinópolis Leste (8210) 05 39 42 04 01 92,31 

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

24 E-Club Esperanto N/I 20 20 - - N/I 

25 Elói Mendes (8212) 05 39 43 02 - 86,00 

26 Formiga (8213) N/I 24 24 - - N/I 

27 Guaxupé (8214) 05 18 18 - - 75,00 

28 Guaxupé - Cafezais 05 14 15 - - 90,66 

29 Iguatama (8215) 06 20 20 - - 83,00 

30 Ilicínea (84198) N/I 05 05 - - N/I 

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

32 Itajubá 19 de Março (25350) 03 07 09 - - 97,22 

33 Itajubá-Oeste  (8219) 04 16 16 - - 89,65 

34 Itanhandú (24157) 04 18 18 01 01 92,00 

35 Itapecerica (8219) 04 35 36 - - 88,00 

36 Itaúna  (8220) 05 32 33 - - 92,86 

37 Itaúna-Cidade Educativa (22535) 04 21 21 - - 83,25 

38 Itaúna-Cidade Universitária (22536 02 20 20 - - 92,50 

39 Lagoa da Prata- Princesa do Oeste N/I 14 17 - - N/I 

40 Lavras  (8223) 03 14 16 - - 90,00 

41 Lavras-Dos Ipês (86677) 05 18 18 - - 66,60 

42 Lavras-Sul (8224) N/I 26 25 - - N/I 

43 Machado (8225) 04 21 21 - - 94,00 

44 Mateus Leme – Centro (82941) N/I 12 13 - - N/I 

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

46 Monte Sião (27238) 04 14 15 02 - 73,10 

47 Nepomuceno (86214) 02 12 12 - - 90,00 

48 Oliveira (8228) 03 18 18 - - 81,50 

49 Ouro Fino (64674) 04 15 13 01 02 85,00 

50 Pains (8229) 03 17 20 01 - 85,00 

51 Perdões (58389) N/I 11 11 - - N/I 

52 Pimenta (51506) 04 13 15 - - 80,00 

53 Pimenta- Mar de Minas(88244) 05 16 14 - - 71,43 

54 Piumhi (8230)  04 31 31 - - 88,71 

55 Poços de Caldas  (8232)  05 18 18 - - 85,00 

56 Poços de Caldas Sul (8233)  N/I 18 19 - - N/I 

57 Pouso Alegre-Das Gerais (60746) 05 13 14 - - 89,00 

58 Pouso Alegre-Sul  (51719) 05 27 27 - - 74,00 

59 São Gonçalo do Sapucaí (8236) 04 21 20 - - 70,00 

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

61 São Tiago (8238) 03 14 15 - - 82,22 

62 Três Corações (8240) 04 26 28 01 - 77,50 

63 Três Pontas (8241) N/I 18 18 - - N/I 

64 Varginha (8242) 04 25 27 02 - 87,73 

 Total de companheiros no Mês  1187 1217 18 06  

Festival de Prêmios 
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Já Está circulando os 
bilhetes do Festival de 

Prêmios  
 

    O festival de Prêmios 
acontecerá em Caxambu 
na Conferência Distrital. 
Nas diversas plenárias 
haverá sorteio para os 
companheiros que vende-
ram os bilhetes, o ganha-
dor não deverá obrigato-
riamente estar presente 
ao evento e poderá ser 
sorteado mais de uma 
vez. Serão os seguintes 
sorteios: R$ 5.000,00 na 
abertura; 4 (quatro) sor-
teios 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 dia 20/5/2018. 
 
- Cada clube que desejar 
participar do referido 
Festival, receberá 10 
(dez) bilhetes por compa-
nheiro e 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 entre-
ga  
 
- Ainda não recebeu?  
- Pergunte a seu 
Presidente quando rece-
berá os bilhetes. 
 
Epa! Já estou até 
escolhendo a cor do meu 
carro. Esta está linda! 

 
A frequência deverá ser 

informada, no endereço: 

http://sistemas.rotary4560.org

.br/ e no email 

hortaribeiro@gmail.com 

 

http://sistemas.rotary4560.org.br/
http://sistemas.rotary4560.org.br/
mailto:hortaribeiro@gmail.com


 

 

 Onde Anda o nosso Governador Béze 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

15ª Visita Oficial - Pimenta - recepcionados no marco rotário 

por rotarianos e damas da ASR, Governador e esposa seguiram 

para conhecer o plantio de árvores efetuado pelo Rotary na 

reserva florestal do SAAE, Conheceram o Lar Bom Pastor, 

uma creche apoiada pelo Rotary de Pimenta, que recebe 

diariamente cerca de 70 crianças, foram a APAE onde o 

Rotary de Pimenta doou em 2003 o audiómetro através dos 

subsídios globais, em parceria com um Rotary da Índia e 

também a Escola Municipal Padre Aristides Queiroz, onde as 

mesas e cadeiras do refeitório foram doados pelo Rotary 

através de Subsídios Distritais. As 20 horas houve a Festiva, 

que contou com a presença de companheiros de Piumhí, 

Iguatama, Pains, Córrego Fundo e Oliveira.  

 
16ª Visita Oficial - Piumhí - recepcionados no marco rotário 

por vários membros da família rotária. Na Praça da Santa Casa 

fizeram o plantio de uma árvore. Conheceram o Projeto 

Abrindo Caminhos que recebe cerca de 130 crianças/dia e que 

foi beneficiada com o projeto de Subsídios Distritais, 

cuidadosamente elaborado pela companheira Maria Margarida 

Costa para a aquisição de mais de 10 computadores. s 20 horas 

a Festiva, com a posse do Conselho Diretor do Rotary Kids e 

Interact e a comemoração do Dia dos Pais. 
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13ª Visita Oficial - Córrego Fundo – Governador João Bosco 

e esposa Vani foram  recepcionados no Marco Rotário O 

Governador foi conhecer a Gruta do Baú e as pedreiras com 

alguns rotarianos . A Assembleia e a Reunião Festiva contou 

com grande número de rotarianos do clube, Pains, Arcos, 

Pimenta, Pimenta Mar de Minas e Iguatama.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14ª Visita Oficial - Bambuí - esta visita foi mais que especial, 

pois foi comemorado os 50 anos de fundação do Rotary Club 

de Bambuí. Recepcionados no marco rotário, seguiram para o 

Parque Municipal de Cerrado Alto Candola, onde o Interact 

plantou 23 mudas de árvores e o Rotary adotou 19, inclusive o 

Governador. Conheceram a Creche Rocinha que atende 130 

crianças e cuja administração e manutenção é feita pelo Rotary 

de Bambuí.  

 

 



 

Onde Anda o nosso Governador Béze 
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17ª Visita Oficial - Brazópolis - recebidos no marco rotário 

pelos companheiros e companheiras do clube, inclusive a 

intercambista mexicana Reyna Cotta. Plantio de 5 mudas 

de árvores na Fazenda do companheiro Hélio. Aconteceram 

várias visitas a entidades assistidas pelo Rotary, tais como: 

Vila Vicentina que tem uma casa construída pelo Rotary; 

Lar da Criança Monsenhor Noronha; Lar da Convivência 

José Caetano Pereira e Casa Lar Tia Olguinha, e também 

foram recebidos pelo Prefeito Municipal. A festiva contou 

com a presença dos três clubes de Itajubá.  

 

 
18ª Visita Oficial - São Gonçalo do Sapucaí - recebidos 

por rotarianos e rotarianas no Marco rotário 

carinhosamente. Seguiram para a APAE  onde houve a 

apresentação de um teatro por jovens especiais, em 

comemoração a Semana do Excepcional. O aluno Giovane 

declamou um texto de mais de 5 minutos, decorado. 

Seguiram depois para o Lar São Vicente de Paulo onde 

residem mais de 40 idosos e idosas, cuidados com todo zelo 

e carinho. Ambas as entidades são assistidas pelo Rotary. A 

Festiva, que contou com a presença de companheiros de 

Monsenhor Paulo e Elói Mendes.  

 
 

19ª Visita Oficial - Monsenhor Paulo – Recepcionados no 

marco rotário. Visitas: a Creche Tia Pitota que recebe 

diariamente cerca de 40 crianças de 0 a 4 anos ; Vila 

Vicentina onde acolhe cerca de 25 idosos e idosas com todo 

carinho a APAE que tem uma frequência média de mais de 

80 crianças. Às 20 horas aconteceu a festiva que contou 

com a presença de todos os rotarianos, rotarianas de 

Monsenhor Paulo, além do Governador Antônio Élcio, do 

Governador Assistente Fabiano e rotarianos de Éloi 

Mendes e Varginha. 

 
 
20ª Visita Oficial - Elói Mendes - com as bênçãos do 

Divino Espírito Santo Governador Beze e Vani foram 

recebidos no marco rotário por grande número de 

rotarianos, rotarianas e rotakids. Conheceram, o 2º maior 

Cristo Redentor do Brasil, visitaram a APAE, Vila 

Vicentina e Hospital Nossa Senhora da Piedade, onde o 

Rotary deixa sempre sua marca em doações.Às 20 horas a 

festiva foi regada de emoções: admissão de dois novos 

associados, houve a entrega do banner da 1ª Empresa 

Cidadã deste ano rotário -Lojas Edmil, o que deixou o 

Governador emocionado e muito feliz, com a certeza de 

que será exemplo para outros clubes. A festiva contou com 

a presença do Governador Virgilio, seu filho Pedro e a 

intercambista venezuelana Hilda, além de companheiros de 

São Gonçalo do Sapucaí, Monsenhor Paulo e Varginha.  

 

 



 

Onde Anda o nosso Governador Béze  

21ª Visita Oficial - São Lourenço - ao chegarem nesta 

cidade maravilhosa, foram recepcionados no Aeroporto 

pelo Presidente Jair e pelas companheiras Manoelina e 

Elza. Os demais companheiros estavam com compromissos 

inadiáveis e estavam ausentes da cidade.  

 
 

22ª Visita Oficial - Cruzília - recepcionados no Marco 

Rotário às 10 horas por grande número de rotarianos e 

senhoras da ASR, inclusive a Presidente da ASR Tânia e do 

Rotary Mônica. Conheceram o Alto da Santa Cruz, onde 

possui uma linda cruz e vista de até  cidades vizinhas, 

conheceram o Parque do Mangalarga Marchador e o Museu 

do Mangalarga Marchador, maravilhoso, localizado em um 

imóvel centenário, que conta toda a trajetória da história do 

Mangalarga, inclusive quando o mesmo foi enredo da 

Escola de Samba Beija Flor de Nilópolis, campeã do 

Carnaval carioca de 2013. Conheceram a Matriz de São 

Sebastião, Padroeiro de CruzíliaÀs 20 horas aconteceu a 

reunião festiva, com a presença maciça do Rotary, ASR e 

Interact, com um jantar delicioso. Houve a entrega de um 

Título Paul Harris ao rotariano Eduardo Henrique. 
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NOTÍCIAS DA FUNDAÇÃO ROTÁRIA 
 

Caro(a) amigo(a),  

 

Nestes últimos 100 anos, a Fundação Rotária tem sido a 

instituição humanitária predileta dos rotarianos. Isso se 

deve ao fato de que a entidade torna o mundo muito melhor 

por meio das doações que recebe. Sem o apoio de pessoas 

como você, seria difícil para alguns rotarianos do Brasil 

comprarem equipamentos altamente necessários 

ao tratamento de bebês prematuros. Sem o seu apoio, teria 

faltado verbas para a aquisição dos materiais usados 

no combate à dengue na Indonésia. Nossas conquistas 

foram inúmeras nos primeiros 100 anos da Fundação, e mal 

posso esperar para saber o que os próximos 100 anos nos 

reservam. 

Tudo o que a nossa Fundação alcançou é resultado da 

dedicação dos seus apoiadores. Investimos mais de US$4 

bilhões em projetos sustentáveis e transformadores que, 

como o nosso ambicioso Pólio Plus, causaram impacto real 

em lugares longínquos, muitos dos quais jamais ouvimos 

falar. Há mais de três décadas rotarianos como você têm 

trabalhado incansavelmente para arrecadar fundos, 

aumentar a conscientização sobre a pólio e vacinar as 

crianças contra a doença.  

Até agora, em 2017, somente oito casos de paralisia infantil 

foram registrados mundialmente. No ano passado foram só 

37, e no ano anterior, 74. Nosso trabalho árduo está 

gerando os melhores resultados possíveis, contudo, 

precisamos do seu contínuo suporte para cruzarmos a linha 

de chegada. Para este fim, continue arrecadando fundos e 

aumentando a conscientização pública sobre a necessidade 

de acabarmos com a poliomielite. Com a sua 

ajuda, protegeremos a população mundial contra a pólio e 

faremos história!  

O ano do centenário da Fundação se encerrou com 

grandeza, com a entidade quebrando recordes e 

arrecadando US$304 milhões, ultrapassando a meta 

estipulada! Ao capacitar tantos rotarianos a promoverem a 

paz, combaterem doenças, fornecerem água e saneamento, 

salvarem mães e filhos, apoiarem a educação e 

desenvolverem economias locais, seu apoio causou impacto 

forte e duradouro nos vários lugares em que estamos 

presentes. 

O centenário da Fundação foi, sem dúvidas, memorável! 

Com você ao nosso lado, estamos prontos para Fazer o 

Bem no Mundo neste novo século.  

Envie um e-mail à paul.netzel@rotary.org com seus 

comentários e aspirações para o segundo século da nossa 

Fundação Rotária.  

 

Paul Netzel  

Chair da Fundação Rotária, 2017-18 

 

 

http://rotary.msgfocus.com/c/11NuFXTH521YqEuzRGG194p59
http://rotary.msgfocus.com/c/11NuGknOFhqtqt6AWyCAWfybi
mailto:paul.netzel@rotary.org


 

 

Onde Anda o nosso Governador Béze – 40º Instituto Rotary -  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

O 40º Instituto Rotary do Brasil - de Atibaia – realizado 

de 31.08 a 02.09.2017 – foi de uma organização ímpar feita 

pelo Diretor Paulo Augusto Zanardi e Luly. Na quarta-feira 

feira os Governadores e Cônjuges 2017/2018 tiveram a 

alegria de jantar com Presidente de RI, Ian Riseley, sua 

esposa Juliet, o Diretor Zanardi e Luly e vários diretores. 

Na quinta-feira houve a Sessão de abertura com um 

protocolo enxuto e belas palavras proferidas pelo 

Coordenador Valdemar Lopes Armesto: Paulo Augusto 

Zanardi, alguns reconhecimentos e para finalizar a linda e 

sábia mensagem do Presidente Ian Riseley. Logo após 

delicioso coquetel animado pelos Demônios da Garoa. Um 

verdadeiro show. A família rotária dançou pra valer e a 

Governadora 2017/2018, Dóris Pestana, aniversariante do 

dia, fez a gentileza de fornecer todo o espumante para o 

coquetel. Na sexta-feira na primeira sessão plenária todos 

foram enriquecidos com várias palestras, tais como: A 

prevenção salva (sobre o câncer de mama), Finanças do 

Rotary, Bolsa Rotary pela Paz, Seguro Solidário, Força 

Aérea Brasileira: defendendo e integrando a Nação 

Brasileira, Servir com Impacto, Fundação Rotária e a 

divulgação do 41º Instituto Rotary de Fortaleza. À tarde 

vários Grupos de Debate foram formados, tais como: 

Meritocracia, Juventude, Flexibilidade, ABTRF e seus 

programas, Mudanfo os paradigmas e Ética e Cidadania. 

Reunião da Coordenadoria Nacional das ASR e à noite o 

Baile do Presidente, embalado pela Banda São Paulo Show 

No sábado iniciou com a apresentação dos Jovens do 

Intercâmbio, palestra " O Rotary na minha vida - Projeto 

Jovem Destaque (sensacional), Divulgação da Convenção 

de Toronto, Palestra Corrupção Política-Eleitoral no Brasil 

- Diagnósticas e Pespectivas, Mensagem do Coordenador, 

do Presidente Ian e do Diretor Zanardi. O almoço foi 

Feijoada com chopp, samba e surpresa - Bateria da Escola 

de Samba com lindas passistas. Às 18 horas um 

maravilhoso show com dois tenores no Teatro Bourbon. 

Para fechar com chave de ouro houve o Jantar do 

Reencontro, com a maioria dos grupos reunidos no Salão 

Bourbon A/B. Após, o animado grupo 2017/2018 fizeram 

um animado "amigo oculto" no hall do hotel. O Distrito 

4560 estava muito bem representado pelos Governadores 

José Otávio/Nilda, Juscelino/Neusa, filhos e netos, 

Aroldo/Eveline, Governadora Patrícia e sua irmã Virgínia, 

Antônio Élcio/Angela, João Carlos/Marta, Peçanha, 

Virgílio/Adriane, Angelo, João Otávio/Carmen, João 

Bosco/Vani, Paulo Azevedo e Paulo Marcos/Selma. Além 

da rotariana Margarida Costa, Dr. Nelson e Darlene e 

Gustavo Casa Grande e sua mãe. Antes de regressarem o 

Governador Beze e sua esposa estiveram no Santuário da 

Mãe Rainha de Atibaia, onde foram recebidos com todo 

carinho pelas irmãs, rezaram, agradeceram as 

oportunidades que a vida tem lhes dado e pediram para 

continuarem recebendo graças em abundância em suas 

vidas, sua família , família rotária e amigos. A estrutura do 

Hotel Bourbon - é inacreditável, tudo maravilhoso e tudo 

executado com competência e esmero. Enfim: foram dias 

incríveis que todos puderam vivenciar  em Atibaia com  

ótimas companhias. Que venha Fortaleza em 2018 que já 

conta com mais de 500 inscritos. 
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Prestação de Contas – Distrito 4560 – Ano Rotário 2017/18 

Arrecadação Anual – com a Per capta Distrital – 31/08/2017 
Material apresentado pelo Tesoureiro Distrital ano Rotário 2017/18 

NÚMERO VALOR     
RECEITA 

REALIZADA 
  

ASSOCIADOS PERCAPTA TOTAL   23838,58   

1172 R$ 188,00 
R$ 

220.336,00 
  DESPESAS    

VALOR A SER DISTRIBUÍDO 
R$ 

200.336,00 
  73,10   

   
      

DISTRIBUIÇÃO E GASTOS 

DESCRIÇÃO/% 
RECEITA 

PREV 
RECEITA 

REAL 
DESPESAS SALDO 

CONFERÊNCIA - 60% 120.201,60 14.303,15 43,86 14.259,29 
DESP. GOV. INDICADO -3 % 6.010,08 715,16 2,19 712,96 
COLÉGIO GOVERNADORES - 5% 10.016,80 1.191,93 3,66 1.188,27 
DESP. GOV. ELEITO -7 % 14.023,52 1.668,70 5,12 1.663,58 
DESP ROTARACT/INTERACT - 4% 8.013,44 953,54 2,92 950,62 
DESP DO GOVERNADOR - 
14%   28.047,04 3.337,40 10,23 3.327,17 
GOV ASSISTENTES - 7%   14.023,52 1.668,70 5,12 1.663,58 
ESCRITÓRIO CENTRAL - LAVRAS 9,07% 20.000,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAIS 220.336,00 23.838,58 73,10 23.765,48 

      OBS: 1172 É O NÚMERO DE ASSOCIADOS EM 04 DE JULHO DE  2017 EM R.I. 
 O PERCENTUAL A SER DISTRIBUÍDO PARA A ATIVIDADES DISTRITAIS SERÁ O TOTAL DE 

ARRECADAÇÃO  
PREVISTO, MENOS O VALOR PREVISTO PARA DESPESAS COM ESCRITÓRIO CENTRAL - LAVRAS 
BALANCETE ESTÁ DISPONÍVEL NO SITE WWW.ROTARY4560.ORG.BR 

 

Instituto de Liderança Rotária do Distrito 4560 
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O Instituto de Liderança 

Rotária com participação dos 

clubes de Divinópolis, 

Divinópolis Leste e Oeste e 

Carmo do Cajuru. Foram três 

módulos sendo dois em 

Divinópolis e um em Carmo 

do Cajuru, tivemos 

participantes dos quatro 

clubes e foram facilitadores 

os companheiros Antônio 

Vieira, Rodrigo Veríssimo e 

Wemerson Simão. Segue 

fotos do terceiro módulo em 

Carmo do Cajuru dia 

19/08/2017. Contamos 

também com a presença do 

governador 2016/17 João 

Otávio Veiga, chair do 

Instituto de Liderança 

Rotária divisão Minas Gerais 

Sul -  Brasil. 



 

Demonstrativo e Balanço do ano Rotário 2016/17 – Gov. João Otávio Veiga 

Material elaborado pelo  Contador do Distrito e publicado como foi 

recebido. 

 
 
 



 

 
 

 



 

 

 


