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Mensagem do Governador 

 

  

  
          Completamos no mês 

de setembro/2017 a maior 

parte das visitas oficiais 

programadas antecipada-

mente na nossa agenda. 

Foram exatamente 32 clubes 

visitados onde pudemos 

presenciar projetos fantás-

ticos, clubes fortes com 

companheiros comprometi-

dos, tanto com o companhei-

rismo como com os projetos 

humanitários.  

Vimos também aqueles que, 

apesar de hoje estarem 

pequenos, estão com uma 

vontade imensa de crescer e 

continuar o maior legado de 

Rotary que é o SERVIR. 

Estamos muito felizes e 

otimistas. Temos certeza de 

que obteremos, por meio do 

servir voluntário dos nossos 

companheiros, resultados 

audazes e impactantes nas 

nossas comunidades locais e 

globais. 

             Em agosto realiza-

mos o Seminário Distrital do 

Desenvolvimento do Quadro 

Associativo, Imagem Pública 

e Intercâmbio de Jovens em 

Oliveira, para os clubes da 

Área Norte, onde contamos 

com a presença de 31 clubes 

e 115 participantes e em 

Setembro realizamos o 

mesmo Seminário, em Três 

Corações, para os clubes da 

Área Sul, que contou com a 

presença de 24 clubes e 80 

companheiros. Ficamos 

muito felizes com o 

resultado obtido nestes dois 

Seminários. 

              Já estamos nos 

organizando para a 

realização do Seminário da 

Fundação Rotária, em 

11.11.2017, em Itapecerica – 

MG, para os clubes da Área 

Norte e em 02.12.2017, em 

Pouso Alegre – MG, para os 

clubes da Área Sul. 

              Neste mês de 

Outubro, todo rotariano tem 

o dever de estudar o que 

pode fazer pelo Desenvolvi-

mento Econômico e 

Comunitário. Como transfor-

mar o mundo em um lugar 

melhor para se viver, 

pensando não apenas no 

hoje, mas principalmente 

para as futuras gerações. 

Nós, em Rotary, estamos 

conectados globalmente, mas 

toda nossa atividade rotária 

nasce da ação de cada 

associado e, é no clube de 

Rotary que concretizamos 

desde os mais simples, assim 

como, os maiores projetos de 

ajuda às comunidades. 

            Vocês companheiros, 

farão a DIFERENÇA na vida 

das pessoas, na comunidade 

e farão juntos a 

DIFERENÇA para a 

humanidade! Apoiados pela 

Fundação Rotária, é possível 

melhorar as condições 

sociais de milhares de 

pessoas por meio de projetos 

que contribuem com as 

populações carentes. 

                 No dia 24 de 

Outubro comemore, de 

alguma forma, em seu clube 

o DIA MUNDIAL DE 

COMBATE À PÓLIO e 

divulgue, na imprensa local, 

nas mídias sociais e também 

aqui na Carta Mensal. 

                  Envolva o seu 

clube, participe conosco 

desse grande momento. Nos- 

so compromisso e de todo o 

Rotary no mundo é 

conquistarmos esta vitória. 

Basta um descuido para que 

a pólio volte a se espalhar 

novamente.  

 Exterminá-la será 

um grande legado para a 

humanidade. 

                Vamos fazer a 

DIFERENÇA! 

 

     JOÃO BOSCO RIBEIRO 

BÉZE 

                Governador 

2017/2018 do Distrito 4560 

 

 

 

 

Governador João Bosco e esposa Vani 

Agende-se 

Visitas Oficiais 
Outubro 

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 

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                      

Dia 20 – Segunda – E-Club 

Esperanto 

Dia 21 -  Terça – Alfenas Norte 

Dia 22 – Quarta – Poços de 

Caldas 

Dia 23 – Quinta – Poços de 

Caldas-Sul  

Dia 25 – Sábado – Seminário da 

Fundação Rotária – Poços de 

Caldas. Área Sul 

Dia 28 – Terça – Itanhandú 

Dia 29 – Quarta – Caxambu 

 

 

 DEZEMBRO/2017  

Dia 04 – Segunda – Formiga 

Dia 05 – Terça – Divinópolis 

Dia 06 – Quarta – Divinópolis 

Leste 

Dia 07 – Quinta – Divinópolis 

Oeste 

DIA 11 – SEGUNDA – 

OLIVEIRA 
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 Mensagem do Presidente de RI 

 

 

chegar até as crianças. 

Enquanto uma parte do mundo 

relegava a pólio aos seus 

museus, em vários países, a 

doença continuava se alastran-

do. Até o Rotary dar um passo 

à frente e dizer que todas as 

crianças, onde quer que 

vivessem e em quais circuns-

tâncias, mereciam viver livres 

da ameaça da paralisia infantil. 

Desde que o programa Pólio 

Plus foi lançado, os esforços 

combinados do Rotary, de 

governos mundiais e da Inicia-

tiva Global de Erradicação da 

Pólio diminuíram a quantidade 

de casos de pólio de cerca de 

350 mil por ano para apenas 

alguns até agora, em 2017. 

Mas, para chegarmos à erradi-

cação, devemos chegar ao 

número zero de casos e perma-

necer nesse número. Para isso, 

precisamos da ajuda de todos. 

Em 24 de outubro, celebra-

remos o Dia Mundial de 

Combate à Pólio, um dia para 

comemorar até onde chegamos 

e uma oportunidade para todos 

nós de aumentar a visibilidade 

e arrecadar fundos para con-

Alguns anos atrás o museu de 

Melbourne, Austrália, onde 

minha filha trabalhava, exibiu 

um pulmão de aço, um tipo de 

ventilador que permite que a 

pessoa respire em caso de 

paralisia dos músculos da 

respiração ou quando o esfor-

ço necessário para a respiração 

excede a capacidade da pes-

soa. Para aqueles da minha 

idade, que se lembram das 

terríveis epidemias de pólio 

que tivemos na década de 

1950, esse pulmão de aço é 

um testemunho do quanto 

avançamos na guerra contra a 

poliomielite: um equipamento 

medico, que foi uma vez tão 

importante, agora se tornou 

peça de museu. 

Para grande parte do mundo, a 

história da pólio é simples: 

após anos de pavor, uma vaci-

na foi desenvolvida e uma 

doença vencida. Mas, para ou-

tras partes do mundo, a 

história foi diferente. Em mui-

tos países, a vacina não estava 

disponível, a vacinação em 

massa era muito cara ou 

simplesmente não era possível 
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cluir o trabalho de erradicação. 

Solicito a todos os Rotary 

Clubs que participem de algu-

ma forma das atividades desse 

dia e incentivo que acessem o 

site endpolio.org/pt para ter 

mais ideias e registrar seu 

evento. Quer você organize 

um leilão silencioso, uma 

exibição em realidade virtual, 

uma caminhada de arrecada-

ção de fundos ou um Dia do 

Dedinho Roxo, seu clube 

realmente pode fazer a 

diferença. 

Neste ano, o evento do Dia 

Mundial de Combate à Pólio 

ocorrerá na sede da Fundação 

Bill e Melinda Gates em 

Seattle, EUA. Você pode 

assistir a transmissão ao vivo 

pelo site endpolio.org a partir 

das 14h30, horário do 

Pacífico. Como muitos de 

vocês sabem, o Rotary se 

comprometeu a arrecadar 

US$50 milhões por ano 

durante os próximos três anos, 

quantia que será equiparada na 

proporção de 2:1 pela 

Fundação Gates, efetivamente 

triplicando o valor de todo o 

dinheiro que o Rotary 

arrecadar nesse dia em 

especial e ao longo do ano. 

Vamos todos fazer a diferença 

nesse dia e ajudar a Eliminar a 

Pólio Agora! 

 

Mensagem do Diretor de RI  
OCUPAÇÃO ÚTIL, A BASE DE TUDO 
  
Quando comecei a participar do Rotary, em 1988, todo 

final de mês o meu clube convidava algum profissional da 

nossa cidade para prestar  um reconhecimen-
to à sua atuação. 

Lembro que convidamos um carteiro chamado Ligeirinho, 

assim conhecido pelo fato de que era sempre o primeiro a 
terminar sua tarefa. Ligeirinho havia mapeado uma 

pequena  favela,  dando nomes às vielas, identificando as 

casas e também nomeando os recebedores das cartas.  
Ninguém tinha acesso àquela favela. A polícia tinha receio 

de entrar durante o dia, imagine à noite. Pois não é que o 

Ligeirinho fez amizades dentro daquela comunidade, teve 
sua entrada liberada e com isso pôde fazer seu trabalho? 

Quando recebeu o reconhecimento do nosso clube, um  

companheiro fez um discurso muito bonito.  “Esse jovem 
profissional fez com que muitas  pessoas pudessem ter sua 

dignidade de volta”, ele disse. “Imagine-se morando num 

lugar que não é encontrado? Onde não se pode receber nem 
enviar notícias à família,  passando a viver isolado e na 

maior carência de tudo? No Paraná, ainda existem 250 mil 

endereços iguais àqueles. Ou seja: rua sem nome, casa sem 
número”.   

Ao agradecer, Ligeirinho declarou  surpreso:  “Nossa, 

nunca imaginei que uma coisa tão fácil de fazer fosse tão 
importante... Fico muito feliz de estar aqui e receber essa 

homenagem. Isso me motiva a falar para os meus 
companheiros de trabalho da importância do nosso serviço, 

e tenho certeza de que nós não vamos deixar ninguém mais 

ficar sem correspondência nesta cidade”. E concluiu: 
“Além disso, nós  vamos encontrar  pessoas para escrever 

as cartas de quem ainda  não sabe escrever”. 

Veja que, por meio de uma pequena homenagem,  
podemos aprender a conhecer mais de perto as nossas 

comunidades. O Ligeirinho é uma fonte de 
informações inesgotável para mapearmos as 

necessidades dos lugares onde vivemos e 

atuamos. Ele está dentro da comunidade, participa 
dela.  

O Rotary que eu vejo deve ser feito com 

simplicidade, com muito companheirismo e muita 
cumplicidade com os mais carentes. No entanto, 

além de reconhecermos os profissionais de fora 

da nossa organização, não podemos esquecer que os  
próprios Rotary Clubs  e seus associados também 

 estão  comprometidos  com os Serviços 

Profissionais e altos padrões éticos em todas as suas 
ações.  

Isso está resumido no Objetivo do Rotary, em 

nossos valores (serviços humanitários,  companhei-
rismo,  diversidade, integridade e  liderança),  na 

Prova Quádrupla e no Código Rotário de Conduta –

 e se aplica por toda a rede  mundial de 
Rotary Clubs e rotarianos. 

Para o Rotary International, como entidade 

corporativa, sua filosofia de responsabilidade social 
pode ser resumida pelo nosso comprometimento em 

manter a transparência em governança, 

administração responsável de recursos financeiros, 
cuidados com o meio ambiente e práticas trabalhistas 

justas. 

E no seu clube? Vocês já perguntaram quem são 
os Ligeirinhos de sua comunidade? Se ainda não o 

fizeram, perguntem. São os Ligeirinhos que fazem e 

ajudam o Rotary a fazer a diferença. 
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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, 
DIVINÓPOLIS OESTE, 
ITAJUBA, 
iTAPECERICA 
ITAUNA, 
MONTE SIÃO, 
OLIVEIRA, 
OURO FINO 
SÃO LOURENÇO 
 

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 

 

 

 

  
conhecendo. É magnífico 
e vou ser muito sincera, 
jamais pensei que viveria 
momentos tão felizes e de 
tamanho companheirismo. 
       Neste mês de outubro 
conclamo a todas vocês 
para darmos as mãos e 
juntas contribuirmos para 
a eliminação da pólio no 
mundo, pois dia 24 de 
Outubro se comemora o 
Dia Mundial de Combate a 
Pólio, esta terrível doença 
que afeta nossas crianças 
no mundo inteiro. 
        Aproveite e faça um 
evento para divulgar junto 
à comunidade as formas 
de arrecadação do Fundo 
End Pólio Now. 
        Aumente a 
conscientização pública 
para conseguir verbas e 
apoio à causa!  
        Temos materiais 
diversos para serem 
usados. Vamos colocar 
mãos à obra. 
        Nossa CASINHA 
FELIZ é minha 
companheira de viagem e 
tenho certeza que com a 
sua contribuição 
conseguiremos, ao final de 
minha gestão como 
Coordenadora Distrital 
fazer uma contribuição 
expressiva à Fundação 
Rotária e ajudar a 
exterminar esta terrível 
doença. 
      Recebem meu carinho 
e meu afetuoso abraço. 
 
      VANI COSTA BÉZE 
       Coordenadora Distrital 
2017/2018 
 

 

  
tenho certeza que com a 
sua contribuição 
conseguiremos, ao final 
de minha gestão como 
Coordenadora Distrital 
fazer uma contribuição 
expressiva à Fundação 
Rotária e ajudar a 
exterminar esta terrível 
doença. 
      Recebam meu 
carinho e meu afetuoso 
abraço. 
 
      VANI COSTA BÉZE 
       Coordenadora   
Distrital 2017/2018 
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Casas da  Amizade que são Notícia 
 

Coordenadora Assistente Élida e o 

Governador Angelo Antônio. 

 
 

 

direito a bolo de sorvete e 

brigadeirão de sobremesa. Foi um 

encontro maravilhoso. 

 
 
Em Itaúna a coordenadora Vani foi 

recepcionada na residência da 

companheira Angélica para um 

delicioso chá, que contou com a 

presença de várias companheiras e 

convidadas. Estava tudo lindo, 

decoração maravilhosa, peças 

lindas e as iguarias servidas 

deliciosas. Presente a simpática 

Coordenadora Assistente Élida. 
 

 
Em Bom Sucesso a Coordena-

dora Vani foi recepcionada com 

um delicioso Chá na residência 

da companheira Isabel, que 

contou com a presença da linda 

presidente Wanda e da 

Coordenadoria Assistente Duda. 

 

Em Guaxupé houve Chá, na 

residência da companheira Ana 

Lucia, onde a Coordenadora foi 

carinhosamente recebida por 

várias companheiras, houve bate 

papo descontraído,  degustação 

de um delicioso lanche com 

direito a bolo de sorvete e 

brigadeirão de sobremesa. Foi 

um encontro maravilhoso e 

 Queridas companheiras 
e amigas; 
 
      Como o tempo 
passa... O tempo voa.  
      Já se passaram três 
meses que assumi a 
Coordenadoria Distrital 
do nosso querido Distrito 
4560, já visitei, 
juntamente com o meu 
esposo Governador mais 
da metade dos clubes do 
Distrito e oito Casas da 
Amizade.  
      Falar do carinho com 
que estamos sendo 
recebidos não é 
necessário, não sabem o 
que fazer para nos 
agradar e atender as 
nossas expectativas. 
      As Casas da 
Amizade se organizam, 
se programam de uma 
tal maneira que vou ser 
sincera, fico até 
emocionada quando 
chego e vejo no rosto de 
cada uma das 
companheiras a alegria 
por estar me recebendo, 
algumas por estarem me 
conhecendo. É 
magnífico e vou ser 
muito sincera, jamais 
pensei que viveria 
momentos tão felizes e 
de tamanho 
companheirismo. 
       Neste mês de 
outubro conclamo a 
todas vocês para 
darmos as mãos e juntas 
contribuirmos para a 
eliminação da pólio no 
mundo, pois dia 24 de 
Outubro se comemora o 
Dia Mundial de Combate 
a Pólio, esta terrível 
doença que afeta nossas 
crianças no mundo 
inteiro. 
        Aproveite e faça um 
evento para divulgar 
junto à comunidade as 
formas de arrecadação 
do Fundo End Pólio 
Now. 
        Aumente a 
conscientização pública 
para conseguir verbas e 
apoio à causa!  
        Temos materiais 

“Sou de uma 

geração que 

viveu os anos 

aterrorizantes da 

pólio. Quando 

soube que 

estamos tão 

próximos do fim 

da paralisia 

infantil, decidi 

colaborar. Não é 

sempre que 

conseguimos 

fazer algo tão 

extraordinário 

como eliminar 

uma doença”. 

Angelique Kidjo, 

cantora e 

compositora 



 

 
                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Página 4  Carta Mensal do Distrito 4560 

Governadores Assistentes Fazem a Diferença                     Entrega de Diplomas 
GA Emílio Carlos Barbosa 

em Lagoa da Prata com os 

escoteiros que apoiam os 

projetos locais e em posse no 

RC de Iguatama.

 

 
GA Fabiano Carneiro em 

visita do RC de Três Pontas 

e Três Corações.

 

 
GA Roberto José durante vi-

sita do Governador ao Rota-

ry Itaúna- Cidade Educativa 

 

 

 

 

 

   Bem Vindos Novos Associados! 
 

   
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Novos Associados: 5  do RC Lavras-Sul Alessandra Teixeira, 

Nathalia Mi (Também Presidente do Rotaract de Lavras), 

Nilmar Diogo, Ana Maria e Hélcio Figueiredo.  

RC Pouso Alegre - das Gerais – companheiro Renato 

Alcântara Silva. 

RC de Monte Sião - Edson Roberto Zucato  

RC Três Pontas. Eliana Braga e Maycon (dupla afiliação) 

 

 

 

 

 

 

 

Em Reunião do Rotary de 

Divinópolis Leste foi entre-

gue os certificados da 1ª 

turma da área 8 do Curso de 

liderança do Instituto Rotary 

de Liderança, com a partici-

pação do Coordenador dos 

Governadores Assistentes: 

Wemerson Alves Simão e o 

GA Tovar Nogueira de 

Avelar. Presentes a soleni-

dade os companheiros 

Antônio Vieira - RC Arcos, 

Rodrigo Veríssimo e Helaine  

Veríssimo ela Presidente do 

RC Pimenta-Mar de Minas e 

Wenderson Duarte Braga 

Presidente RC Carmo do 

Cajuru e os Formandos: 

Anderson Daniel Rodrigues, 

Junio Lopes de Oliveira, 

Luiz Cláudio G. Andrade do 

Rotary de Divinópolis Leste, 

do RC Carmo do Cajuru os 

companheiros: Gustavo 

Henrique Silva, Lúcio 

Flávio, Marcelo Caetano e 

Rodrigo Sales  

 
 

 

 

 
Anderson Daniel Rodrigues 

com 5 meses de Rotary já 

fazendo a diferença! 

 

 

  

  

  

 

 
Governadora Assistente Adriane 

Bandeira fez Entrega do 

envelope com Festival de 

Prêmios ao Rotary Club de 

Nepomuceno, Bom Sucesso e 

Perdões  durante reunião de 

preparação do clube para visita 

do Governador.   Instruções 

sobre Rotary Club Central e 

medidas burocráticas para a 

flexibilização das reuniões. 

Divulgação e participação de 

Seminário. 

 

 

 
 

. 

 

GA Cida Bolonha em visita 

ao RC de Machado e Alfenas 

Norte para preparação de 

Visita do Governador. 

 

 
 

GA Ivan Ananias em visita e 

entrega de Show de Prêmios 

ao RC de São Tiago e 

acompanhando o Governa-

dor a Bom Sucesso. 
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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 
Mobilizar os jovens, fazer com que os mesmos sejam 

propagadores da importância e do ato humanitário na 

DOAÇÃO DE SANGUE, essa foi uma das premissas que 

os Rotary Clubs de Lavras e Lavras dos Ipês (dist. 4560) 

realizaram num domingo ensolarado, na praça principal 

da cidade de Lavras a campanha intitulada: ESTAMOS 

RECRUTANDO HERÓIS com a escola Instituto 

Presbiteriano Gammon. Dentre várias ações, estavam à 

distribuição de folhetos com informações valiosas sobre 

como proceder para doação, entrega de adesivos, frases 

no semáforo. 

 
Setembro é dedicado ao MÊS DOURADO contra o 

Câncer Infantil, sendo assim o Rotary Club de Lavras, 

juntou se a Casa de Apoio as Famílias Portadores de 

Cancer de Lavras (Lar e Vida) e realizou entre as escolas 

municipais do ensino fundamental a 2ª CORRIDA 

CONTRA O CÂNCER INFANTO JUVENIL. 

 
 

O Rotary Club de Lavras Sul esteve no desfile cívico de 

Sete de Setembro acompanhado do Interact Lavras Sul. 

 
3º Rotary Day em Pains, aconteceu dia 23/09/2017 com 

tendas da: OAB, Saúde, Secretaria Municipal de meio 

Ambiente, Dengue, IEF, apresentações: banda Santa 

Cecília, grupo de capoeira Legado do Alor e amostra de 

artesanatos feitos pelos idosos do Núcleo Vida Saudável, 

contamos ainda com cama elástica,  piscina de bolinhas e 

pipocas gratuitas. Clube parceiro Rotary Club de Pimenta 

- Mar de Minas. 

 

Outubro – MÊS DO 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E 

COMUNITÁRIO 
 
Cerca de 800 milhões de pessoas vivem com menos de US$1,90 por 

dia. Nossos associados se dedicam a encontrar soluções sustentáveis 

para combater a pobreza. 
Trabalhamos para fortalecer empreendedores e líderes comunitários de 

regiões carentes, sobretudo mulheres. 

Oferecemos treinamento, oportunidades de empregos com 

remuneração adequada e acesso a instituições de gerenciamento 

financeiro. 

COMO O ROTARY FAZ ACONTECER ? 

Nós criamos oportunidades para ajudar pessoas e comunidades a 

prosperarem financeira e socialmente. 

NOSSO IMPACTO NA ÁREA ECONÔMICA 

As pessoas que os rotarianos treinam se tornam recursos para suas 

comunidades, oferecendo atividades de networking, aconselhamento 

sobre desenvolvimento de negócios, e treinamento sobre matemática e 

finanças. 

  

O Rotary possibilita coisas incríveis: 

Interrupção do ciclo da pobreza para mulheres: a maioria das 

mulheres que moram na zona rural da Guatemala não têm posses para 

servir de garantia a empréstimos de instituições financeiras 

tradicionais. O Rotary Club de Guatemala de la Ermita ajudou 400 

mulheres a completarem cursos sobre finanças para juntarem seu 

dinheiro e financiarem seu próprio programa de microempréstimos. 

Desenvolvimento de habilidades e treinamento administrativo: em 

Esmeraldas, no Equador, rotarianos ajudaram a conceder 250 

microempréstimos e a treinar mais de 270 pessoas em diferentes áreas, 

como costura, panificação, encanamento, microcrédito, administração 

de negócios e liderança.  

Agricultura sustentável: na parte oeste de Camarões, erosão e perda 

da fertilidade do solo reduziram significativamente as colheitas. Os 

rotarianos deram aos fazendeiros as habilidades necessárias para 

melhorar a fertilidade do solo, controlar a erosão e vender seus 

produtos. Os resultados? Colheitas e lucros mais abundantes. 

 

 

22/09/2017 Rotary, Rotaract e alunos da Escola Municipal Prof. João 

Batista Rodart, realizaram passeata para divulgar a semana nacional 

do trânsito em Pains. 

 
Rotary de Divinópolis Leste teve a oportunidade de ver a Mestra em 

Educação e Psicopedagoga Ilza Diniz Oliveira Soares no Mês da 

Alfabetização falar sobre: A importância da Educação Básica e 

Alfabetização na vida das pessoas, bem como o 2º Tenente Weberth 

Madureira falar sobre a Independência do Brasil nos dias de hoje. 

 

 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Companheiro Paul Harris do Rotary 

Club de Lavras Sul,  Luis Fernando 

Andrade, com sua esposa, Patrícia 

Senna. Também agraciados, Virgílio 

Bandeira com três safiras e Adriane 

Bandeira com duas safiras.  

 
 
Companheiro Nino, do RC de 

Guaxupé, recebe a quarta Safira das 

Mãos do Governador  João Bosco 

Béze 

 
O Rotary de Itaúna concedeu o título 

de Paul Harris ao Senhor Antonio 

Carlos de Oliveira Presidente da 

AVACCI  Associação de Voluntá-

rios no Apoio ao Combate ao Câncer 

de Itauna e tesoureiro da Comuni-

dade Bom Pastor por seus serviços 

meritórios para a comunidade 

Itaunense. 

 

 Dos dias 22 á 24 de 

setembro, realizou-se o 17º 

EMIRC - Encontro Mineiro 

de Rotaract Club na cidade 

de Ouro Preto, que reuniu 

mais de 150 Rotaractianos, 

além da presença de 

Interactianos e Rotarianos. 

O evento que foi organizado 

pelo Rotaract Club de Ouro 

Preto Distrito 4580, teve 

como objetivo promover a 

troca de experiências Rotá-

rias, o companheirismo além 

do aprendizado cultural. Foi 

realizado uma Mostra de 

Projetos onde o 4560 parti-

cipou com 4 projetos, além 

do Concurso Mineiro de 

Orató-ria. Conforme dito 

pelo companheiro Cassiano 

do Rotaract Clube de Elói 

Mendes durante sua partici-

pação no Concurso de 

Oratória: “O coletivo de 

estrelas é Constelação e o 

coletivo de Servir é 

Rotaract”.   

O 17º EMIRC com certeza 

transformou-se em um 

encontro de estrelas em busca 

de novas experiências para 

servir a comunidade! 

 

Mariana Medeiros 

Diretora de Serviços a 

Juventude. 
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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 no 
delicioso e aconchegante Hotel 
Resort Glória. Conforto e qualidade 
com Pensão completa. 
Agende sua ida com antecedência no    
Hotel Glória em Caxambu – MG – Av. 
Camilo Soares, 590 – Centro – Tel. 
(35) 3341-9200 
Não Percam! 



 

 Informações do Distrito –  

 
 
 

. 
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O Governador 2013/14 do 

Distrito 4560, Virgílio Bandeira, 

 fez palestra em Belo Horizonte 

no Seminário de Desenvolvi-

mento do Quadro Associativo do 

Distrito 4520, como convidado e 

Coordenador Assistente para 

Desenvolvimento de Rotary dos 

Distritos 4560 e 4580 e também 

também fez palestra em Elói 

Mendes sobre Patriotismo 

 

 
Companheiro Wellington José 

Borges – Presidente da Comissão 

de Imagem pública do Distrito, 

proferindo palestra sobre o site e 

imagem pública no RC de 

Carmo do Cajuru. 

 

 Rotary Club de Bambui, promove 

palestra sobre sistema de geração de 

energia fotovoltaica. Palestrantes 

Antônio Vieira do Rotary Club de 

Arcos, e Marcos Leandro da empresa 

Solar Brazil 

 
Rotary de Itaúna Cidade Educativa 

recebe homenagem: Melhores do 

Ano 2017. 

 
Aconteceu em Três Corações o 

Seminário do DQA, IP e IJ  área Sul. 

A Equipe de Três Corações de apoio 

foi nota mil Foto abaixo  

 

 

 

Primeiro encontro dos Inbounds 2017.2018. 

Em Três Pontas,  dia 26 de agosto. 

Thomas Bissot- Bélgica  

Leo Ignaz - Alemanha  

Reyna Beltran - México  

Fátima - México 

Michelle Aguiar - Venezuela  

 

Nossa Chairperson Kelly participou do 

Segundo Encontro Nacional de NGSE em  

Guarulhos acontecido em agosto. 

 

Jean Franco Añez – Venezuela é recebido com 

Bóton. 

 
 

 

RC de Poços de Caldas faz 

entrega de Seladora para SOS, no 

dia 20 de setembro. Projeto de 

Subsidio Distrital.l 

 
Acontecendo no Distrito o 1º 

Modulo do Instituto de Liderança 

Rotária em Lagoa da Prata com os 

clubes de Arcos, Lagoa da Prata, 

Bambuí e Iguatama. 

 
Entrega do projeto de subsidio 

distrital ao Núcleo Vida Saudável 

em Pains, 300 camisetas para os 

idosos. A cerimônia de entrega 

aconteceu no dia 25/09/2017 na 

sede do Núcleo e contou com a 

presença do Presidente do Rotary 

Club de Pains, do coordenador do 

projeto companheiro José Adão, 

da coordenadora do Núcleo Vida 

Saudável a senhora Nininha e do 

prefeito municipal Marco Aurélio. 

 INTERCÂMBIO DO DISTRITO 4560 

   Alberto Bittencourt 



 

 
 
 
 
 
 

O Numero de associados registrado com data de  30/06/2017são dados do RI –             N/I= Não Informado- 31 

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

Classificação Rotary Club  Classificação Rotary Club  
1º lugar Itajubá – 100% 1º lugar Carmo do Cajuru – 93%  

2º lugar Machado – 95% 2º lugar Varginha – 90,73%  

3º lugar Lavras – 93% 3º lugar Pouso Alegre Sul – 90%  

4º lugar São Tiago – 91,66% 4º lugar Três Corações – 86,75%  

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

Nº Rotary Club de 
Nº 

Reuniões 

Sócios Informados por: Admissão Baixas % 

RI 
30/06/2017 

Club 
30/09/2017 

Set/ 
2017 

Set/ 
2017 Frequência 

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

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

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

4 Bambuí (8195) 04 19 19 - - 76,32 

5 Boa Esperança (8196) 04 22 23 - - 73,00 

6 Bom Sucesso (25292) 04 14 14 - - 82,14 

7 Brazópolis (8198) 04 10 10 - - 70,00 

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

9 Cambuí (30655) N/I 11 10 - -  

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

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

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

13 Carmo da Mata (51050) 04 17 16 - - 70,31 

14 Carmo do Cajuru (8204) 03 31 32 - - 93,00 

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

16 Caxambu (8206) 03 14 14 - - 55,50 

17 Cláudio (8207) 04 19 20 01 - 74,00 

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

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

20 Cruzília (8208) N/I 11 12 - -  

21 Divinópolis (8209) N/I 14 14 - -  

22 Divinópolis Leste (8210) 04 39 42 - - 82,12 

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

24 E-Club Esperanto (88478) N/I 20 20 - -  

25 Elói Mendes (8212) 04 39 43 - - 73,00 

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

27 Guaxupé (8214) 03 18 19 01 - 82,00 

28 Guaxupé – Cafezais (87147) 05 14 15 - - 85,99 

29 Iguatama (8215) 04 20 21 01 - 80,00 

30 Ilicínea (84198) N/I 05 05 - -  

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

32 Itajubá 19 de Março (25350) N/I 07 09 - -  

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

34 Itanhandú (24157) 04 18 18 - - 88,00 

35 Itapecerica (8219) 04 35 36 - - 74,52 

36 Itaúna  (8220) 03 32 33 - - 83,51 

37 Itaúna-Cidade Educativa (22535) 04 21 19 - 01 79,25 

38 Itaúna-Cidade Universitária (22536 04 20 20 - - 81,00 

39 Lagoa Prata-Princesa Oeste(87202) N/I 14 17 - -  

40 Lavras  (8223) 03 14 19 03 - 93,00 

41 Lavras-Dos Ipês (86677) 04 18 18 - - 79,00 

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

43 Machado (8225) 04 21 21 - - 95,00 

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

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

46 Monte Sião (27238) 03 14 15 - - 76,00 

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

48 Oliveira (8228) 03 18 18 - - 83,30 

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

50 Pains (8229) 04 17 20 - - 88,00 

51 Perdões (58389) N/I 11 11 - -  

52 Pimenta (51506) N/I 13 15 - -  

53 Pimenta- Mar de Minas(88244) 04 16 15 01 - 82,14 

54 Piumhi (8230)  N/I 31 31 - -  

55 Poços de Caldas  (8232)  04 18 18 - - 77,94 

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

57 Pouso Alegre-Das Gerais (60746) 03 13 14 - - 90,60 

58 Pouso Alegre-Sul  (51719) 04 27 29 02 - 90,00 

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

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

61 São Tiago (8238) 04 14 18 03 - 91,66 

62 Três Corações (8240) 04 26 28 - - 86,75 

63 Três Pontas (8241) 04 18 20 02 - 74,00 

64 Varginha (8242) 04 25 27 - - 90,73 

 Total de companheiros no Mês  1187 1230 14 01  

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 bilhete terá o valor 
de R$ 30,00 (trinta reais) 
e cada companheiro 
receberá 10 bilhetes para 
vender. 
 
-O Governador Assistente 
de sua área está fazendo 
a entrega.  
 
- Você pode concorrer 
duas vezes se ficar com 
todos os bilhetes. 
Concorre ao Carro e aos 
prêmios na Conferência. 
 
- Eu já tenho os meus 
compradores e já estou 
até escolhendo a cor do 
meu carro. Também 
Gostei desta! 

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


 

 

 Onde Anda o nosso Governador Béze 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Padre Aurélio. O Presidente, tesoureiro e demais membros da 

administração são todos rotarianos. Após ocorreu o plantio de 

várias mudas de ipê de cores variadas e outras espécies. Foi 

servido um delicioso lanche, tudo preparado lá, é o Rotary 

fazendo a DIFERENÇA. Foi feita a Assembleia e às 20 horas 

aconteceu a reunião festiva, recheada de emoções. 

 

 
25ª Visita Oficial - Rotary Club Lavras - Sul - às 10 horas 

houve a reunião com o Presidente, Tesoureiro e Secretário . 

Foram conhecer as obras do Santuário de São Judas Tadeu 

onde o Rotary vai montar uma excelente ação social e lá já 

estão vários móveis para montagem de um Salão de Beleza 

Escola, conseguido através dos Subsídios Distritais 2016/2017. 

O Governador seguiu para a reunião com o Interact e em 

seguida a Assembleia. A festiva comemorativa da Visita do 

Governador foi recheada de emoção: entrega de um Título 

Paul Harris ao companheiro Luiz Fernando Andrade, duas 

safiras para Adriane Coutinho Barbosa Bandeira e três safiras 

para Virgílio Augusto Resende Bandeira, além da admissão de 

cinco novos sócios: Alessandra, Ana Maria, Élcio, Natália e 

Nilmar – Parabéns companheiros! 
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23ª Visita Oficial - Rotary Club de Lavras - 

recepcionados pelos 3 clubes da cidade, com grande 

número de rotarianos. No Hotel Ouro Lavras, de 

propriedade do companheiro Serginho, o Governador 

realizou a reunião com o Presidente , Secretário e 

Tesoureiro. Visitaram a Padaria Bicho Papão onde o 

clube instalou o Projeto Pão com Letras, que consta na 

instalação de uma pequena biblioteca onde as crianças 

poderão pegar livros para ler, devolver e também efetuar 

doação. O Presidente Corguinho sobre a importância da 

leitura para as crianças do 4º e 5º ano de uma escola 

municipal, que declamaram poesias. O Governador 

ressaltou a importância da Educação Básica e 

Alfabetização, uma das Áreas de Enfoque de Rotary e 

deu entrevista para a TVu, sobre o papel do Rotary na 

sociedade. Foi recebido gentilmente pelo Prefeito José 

Xerén, visita esta que contou com os presidentes dos 3 

clubes de Lavras. Houve reunião com o Rotaract e 

Assembleia e às 20 horas a reunião festiva com a posse 

de três jovens rotaractianas e também rotarianas.  

 

 
24ª Visita Oficial - Rotary Club Lavras - dos Ipês - Às 

10 horas houve a reunião com o Conselho Diretor, na 

sala do clube. Visitaram a Fazenda Senhor Jesus - 

Fazendinha Padre Israel, que abriga pessoas em estado 

de dependência de álcool e droga. A Fazendinha 

atualmente passa por muitas melhorias, todas 

encabeçadas por Padre Aurélio e executadas pelas 

pessoas que lá residem. Tudo bem cuidado a horta, a 

padaria que fabrica o pão duas vezes ao dia, a cozinha 

industrial, as capelas, os jardins, o curral com suas 

vaquinhas que fornecem o leite para consumo e para 

fazer quitandas, iogurte, manteiga e queijo, o porco a 

engordar no chiqueiro, os frangos e galinhas para 

fornecerem a carne e os ovos, enfim, tudo. A parte 

espiritual dos jovens e adultos é de suma importância 

para a recuperação destas pessoas, conforme explicou 

Padre Aurélio. O Presidente, tesoureiro e demais 

membros da administração são todos rotarianos, o que 

muito nos orgulhou. Após conhecermos tudo ocorreu o 

plantio de várias mudas de ipê de cores variadas e outras 



 

Onde Anda o nosso Governador Béze 
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Os cinco novos companheiros do Lavras-Sul - Diplomados 

 
26ª Visita Oficial - Rotary Club de Bom Sucesso - às 10 

horas foram recepcionados no Marco Rotário por um 

grande número de rotarianos, rotarianas e companheiras da 

Casa da Amizade. Seguiram para o Restaurante Bonanza 

onde aconteceu a reunião do Governador com o Presidente, 

Secretario e tesoureiro e o almoço. Após o Governador foi 

acompanhado de alguns rotarianos (as) visitarem a Vila 

Vicentina. Às 17 horas ocorreu a Assembleia do clube na 

residência de um rotariano. Às 20 horas aconteceu a 

reunião festiva na sede do Rotary, que contou com a 

presença de toda a família rotária, autoridades e 

convidados. O Governador em suas palavras reverenciou a 

memória do saudoso Governador Murillo. 

 

 
27ª Visita Oficial - Rotary Club Guaxupé Cafezais - às 9 

horas a Governadora Assistente Cida Bolonha e associada 

do R.C. Guaxupé Cafezais levou o casal para o Colégio 

Dom Inácio, da rede Anglo de Ensino e que muito 

generosamente acolheu a intercambista venezuelana 

Michelle, gratuitamente. Foram recebidos calorosamente 

pelo Pro- Reitor André Luiz. Em seguida eles seguiram 

para o Marco Rotário com vários rotarianos para a 

tradicional foto. Na sede do clube aconteceu a reunião do 

Governador com a Presidente, secretária e tesoureira e logo 

após a Assembleia. Às 20 horas aconteceu a Festiva do 

Governador, onde. o Governador Zambroti o saudou com 

lindas palavras e a Coordenadora foi saudada pela 

Coordenadora Cida Bolonha . A presidente também falou 

muito bonito ao Governador e fizeram a troca dos 

presentes. A Coordenadora colocou um botton do lema 

rotário, modelo feminino, na intercambista Michelle - uma 

simpatia de jovem - e dela ganhou um lindo broche de flor. 

Um momento emocionante da festiva foi quando, de 

presentes. A Coordenadora colocou um botton do lema 

rotário, modelo feminino, na intercambista Michelle - uma 

simpatia de jovem - e dela ganhou um lindo broche de flor. 

Um momento emocionante da festiva foi quando, de 

surpresa, a companheira Luciana recebeu o Título Paul 

Harris das mãos do Governador e da GA Cida, presente do 

Governador Zambroti, por tudo que Luciana tem feito pelo 

clube.  

 

 
28ª Visita Oficial - Rotary Club de Guaxupé - recebidos 

com todo carinho pelos rotarianos no Marco Rotário depois 

foram para a AACA (Horto), entidade esta administrada 

pelo Rotary de Guaxupé, tendo na Presidência o 

companheiro Nino Sérgio, onde aconteceu a reunião com o 

Conselho Diretor, a Assembleia, conheceram as instalações 

e almoçaram uma deliciosa refeição. Esta entidade atende 

diariamente 87 crianças de 6 a 16 anos, mantém curso 

profissionalizante de padaria, corte e costura, sala de 

informática com mais de 20 computadores, além do reforço 

escolar. A maioria dos bens da entidade foram adquiridos 

através dos Subsídios Distritais e o antigo Subsídio 

Equivalente. Lá foi plantada uma muda de árvore pelo 

Governador e a Coordenadora recebeu um mimo lindo feito 

pelas crianças. O Governador também foi conhecer a 

APAE e descerrar a placa alusiva aos equipamentos que 

foram doados a entidade através dos Subsídios Distritais e 

ganhou também um lindo mimo A noite aconteceu a 

Festiva, na sede do Rotary, com grande número de 

membros da família rotária. O momento máximo da festiva 

foi quando o Governador entregou ao Companheiro Nino 

Sérgio o distintivo Paul Harris, com 4 safiras, adquiridas 

através da participação de sua empresa Nino Seguros no 

Programa Empresa Cidadã. O Governador ficou deveras 

feliz em saber que praticamente todos os sócios participam 

do Programa Todos os rotarianos todos os anos e que a 

empresa Nino Seguros é Empresa Cidadã há mais de 4 anos 

e que no final de setembro estará renovando através de 

contribuição única. O Rotary Club de Guaxupé merece toda 

nossa homenagem e admiração e principalmente os nossos 

mais sinceros agradecimentos pela acolhida carinhosa. 

 



 

Onde Anda o nosso Governador Béze  

 

 

 
29ª Visita Oficial - Rotary Itaúna - Cidade Universitária 
- Ao chegarem em Itaúna foram recebidos no Horto 

Municipal por diversos rotarianos, rotarianas dos três 

clubes da cidade e senhoras da Casa da Amizade. Seguiram 

direto para a Prefeitura onde foram recebidos pelo Sr. 

Prefeito. O Governador seguiu para o Restaurante Gole 

Gula onde fez a reunião com o Presidente, Tesoureiro e 

Secretário. O Governador foi conhecer o Colégio Santana e 

as obras da sede do Cidade Universitária. Às 17 horas 

aconteceu a Assembleia do clube e a reunião com o 

Rotaract. 20 horas aconteceu a Reunião Festiva da Visita 

do Governador, que contou com a presença de todos os 

rotarianos do clube, dos Governadores Juscelino, Patrícia, 

Huáscar e Angelo, dos Governadores Assistentes Roberto e 

Tovar e de companheiros do Rotary Itaúna, Rotary Itaúna 

Cidade Educativa e Carmo do Cajuru.  
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30ª Visita Oficial - Rotary Itaúna - Cidade Educativa - 

foi um dia recheado de grandes emoções. Logo cedo foi 

visitar a Gruta Nossa Senhora de Itaúna agradecer, pedir e 

rezar pela família e amigos. Em seguida foram conhecer o 

Projeto Curumim, que tem várias obras e doações efetuadas 

pelo Rotary-Cidade Educativa. Houve a reunião do 

Governador com a Presidente Luciene, Secretário e 

Tesoureiro. Visitaram a Universidade de Itaúna, onde 

foram recebidos pelo Reitor Doutor Faissal. Visitaram o 

Hospital Manoel Gonçalves onde foi entregue um 

eletroencefalográfico, conseguido através dos Subsídios 

Distritais, com descerramento da placa comemorativa pela 

Presidente Luciane e o Governador e a benção toda especial 

foi dada pelo Dom José Carlos (Bispo da Diocese) para o 

aparelho, para quem for usá-lo, para quem for manusea-lo e 

especialmente para quem fez a doação. Após a Assembleia 

das 17 horas no Number One aconteceu às 20 horas a 

Reunião Festiva, com a presença de toda a família rotária,  

 
 

 

 
 

 

 

https://www.facebook.com/1454934547923058/photos/pcb.1513297748753404/1513296188753560/?type=3
https://www.facebook.com/1454934547923058/photos/pcb.1513297748753404/1513296188753560/?type=3
https://www.facebook.com/1454934547923058/photos/pcb.1513297748753404/1513296188753560/?type=3


 

 

   Onde Anda o nosso Governador Béze –  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

32ª Visita Oficial - Rotary Club de Mateus Leme - Centro - 

atendendo pedido do clube chegamos às 9:30 horas, 

acompanhados pelo Governador Angelo, grande amigo do clube 

e fomos recepcionados no coreto da praça principal por vários 

companheiros e esposas. Foi prestada uma homenagem ao jovem 

Emanuel, portador de necessidades especiais, cadeirante, mas 

campeão dos Jogos Estudantis de Minas Gerais, medalhista de 

bronze em 2016 e de ouro em 2017, 16 medalhas em competição 

de Eco Terapia Especial, campeão mineiro e de 20 a 25 de 

novembro de 2017 vai disputar o Campeonato Brasileiro de 

BOCHA, em São Paulo. Um exemplo de superação, com o apoio 

de seus pais e de seu treinador. O Governador plantou uma 

árvore, com a presença da Secretária do Meio Ambiente e sugeri 

que fosse colocada na árvore uma placa homenageando o cidadão 

Emanuel, exemplo para todos. Fomos em seguida conhecer o 

Laboratório da Andreia, grande parceira do Rotary, onde 

tomamos um delicioso café. Após foram a Prefeitura para uma 

visita ao jovem Prefeito Júlio, que muito carinhosamente os 

recebeu e elogiou o trabalho do Rotary na comunidade. O 

Governador fez a reunião com o Conselho Diretor e a 

Assembleia no Restaurante Sabor de Minas. 

 

 
 

 
 

 
 

31ª Visita Oficial - Rotary De Itaúna - o Governador se 

reuniu com o Conselho Diretor do clube , foram conhecer o 

Instituto Cultural Maria de Castro - Rancho Guarany, de 

propriedade da família do saudoso Governador Guaracy de 

Castro Nogueira onde se  deslumbraram  com o que viram 

lá: um acervo de incontáveis livros, a história de vida deste 

notável rotariano, um acervo do ano da Governadoria do 

Governador Guaracy/Yvette, tudo na mais perfeita 

organização, onde puderam localizar em arquivos as fotos 

de suas visitas a todos os clubes do Distrito 456 (hoje 4560) 

no ano rotário 1984/1985, ano em que o Governador Béze 

ingressou em Rotary, Governadora Patrícia está agora 

catalogando as fotos. A seguir aconteceu a Assembleia na 

sala do clube e às 20 horas a reunião festiva no Tropical 

Clube.  
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Prestação de Contas – Distrito 4560 – Ano Rotário 2017/18 

Arrecadação Anual – com a Per capta Distrital – 30/09/2017 
Material apresentado pelo Tesoureiro Distrital Nivaldo Selmo Diniz Araújo- ano Rotário 2017/18 

NÚMERO VALOR     
RECEITA 

REALIZADA 
  

ASSOCIADOS PERCAPTA TOTAL   50.924,12   

1172 R$ 188,00 
R$ 

220.336,00 
  DESPESAS    

VALOR A SER DISTRIBUÍDO 
R$ 

200.336,00 
  199,95   

   

      

DISTRIBUIÇÃO E GASTOS 

DESCRIÇÃO/% 
RECEITA 

PREV 
RECEITA 

REAL 
DESPESAS SALDO 

CONFERÊNCIA - 60% 120.201,60 30.554,47 119,97 30.434,50 
DESP. GOV. INDICADO -3 % 6.010,08 1.527,72 925,38 602,35 
COLÉGIO GOVERNADORES - 5% 10.016,80 2.546,21 10,00 2.536,21 
DESP. GOV. ELEITO -7 % 14.023,52 3.564,69 14,00 3.550,69 
DESP ROTARACT/INTERACT - 4% 8.013,44 2.036,96 1.746,02 290,95 
DESP DO GOVERNADOR - 
14%   28.047,04 7.129,38 3.808,02 3.321,35 
GOV ASSISTENTES - 7%   14.023,52 3.564,69 14,00 3.550,69 
ESCRITÓRIO CENTRAL - LAVRAS 9,07% 20.000,00 2.500,00 1.439,50 1.060,50 

TOTAIS 220.336,00 53.424,12 8.076,88 45.347,24 

      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 

 

Fundação Gates Sedia Dia Mundial de Combate à Pólio 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Carta Mensal do Distrito 4560 Página 14  

Pela primeira vez, a celebração do Dia Mundial de Combate à Pólio irá para a costa oeste dos Estados Unidos. A Fundação Bill 

e Melinda Gates, um dos nossos parceiros na Iniciativa Global de Erradicação da Pólio, sediará o evento anual em sua unidade no 

centro de Seattle, em 24 de outubro. Acompanhe o evento ao vivo às 14h30 (horário em Seattle) ou assista à gravação 

posteriormente. 

Sue Desmond-Hellmann, diretora da Fundação Gates, dará um update do progresso da campanha de erradicação da poliomielite. 

Apenas 11 novos casos de pólio causados pelo vírus selvagem foram relatados este ano, todos no Paquistão e Afeganistão. 

Na Convenção do Rotary International de 2017, realizado em Atlanta, EUA, Bill Gates renovou e ampliou a promessa de sua 

fundação de equiparar em 2:1 todas as contribuições à Fundação Rotária que forem destinadas aos esforços de erradicação da 

doença. Esta equiparação e as promessas de doações que governos mundiais e doadores corporativos fizeram ao Rotary 

fortaleceram a campanha para eliminar a pólio em US$1,3 bilhão. 

Outros palestrantes do Dia Mundial de Combate à Pólio deste ano incluem Jay Wenger, diretor dos esforços de erradicação da 

pólio da Fundação Bill e Melinda Gates; Dean Rohrs, vice-presidente do Rotary International; John Cena e Tiwa Savage, 

embaixadores da pólio do Rotary; Ade Adepitan, atleta paraolímpico e sobrevivente da pólio; Jeffrey Kluger, editor sênior da 

Time magazine, que supervisiona assuntos de ciência e saúde. 

Os participantes também se sentirão inspirados com o cenário — a sede da Fundação Bill e Melinda Gates, próxima ao Obelisco 

Espacial de Seattle. 

No ano passado, rotarianos de mais de 90 países registraram mais de 1400 eventos e atividades de arrecadação de fundos para 

celebrar o Dia Mundial de Combate à Pólio e conscientizar o público sobre o papel de liderança que o Rotary desempenha na luta 

contra a doença. Com as suas contribuições e apoio, e a equiparação da Fundação Gates, nossa meta é arrecadar US$250.000 

durante o evento deste ano. 

Inscreva seu evento ou encontre recursos para planejar uma ação em endpolio.org. Rotary Clubs em todo o mundo já inscreveram 

mais de 700 eventos. 

https://www.endpolio.org/world-polio-day
https://www.gatesfoundation.org/Who-We-Are/General-Information/Leadership/Executive-Leadership-Team/Sue-Desmond-Hellmann
http://polioeradication.org/polio-today/polio-now/this-week/
https://www.rotary.org/pt/polio-pledges-2017-convention
https://www.endpolio.org/

