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Novembro é o Mês da 

Fundação Rotária 

 

Caros amigos e amigas em 

Rotary. Nossa missão até 

agora tem sido de grande 

valia, pois chegamos ao 

quinto mês de nossas visitas, 

faltando apenas algumas 

para darmos como vitoriosos 

em nossa batalha. Animação 

é que não faltou entre nossos 

companheiros e companhei-

ras para tornarem o Rotary 

mais útil à sociedade em um 

ambiente mais acolhedor e 

inspirador de novas amiza-

des e até mesmo como uma 

escola para novos líderes. 

Por ser o mês da Fundação 

Rotária será um bom 

momento para refletirmos 

sobre os grandes programas 

patrocinados por esta 

Fundação que apoiamos e  

como cada um de nós pode 

contribuir para garantir que 

estes programas continuem. 

Nossa Fundação Rotária 

patrocina uma ampla gama 

de Programas para salvar e 

mudar vidas aqui e no 

exterior, incentivando a 

compreensão e relações 

amistosas entre povos de 

diferentes nações, através da 

promoção de projetos 

tangíveis e eficientes, de 

caráter filantrópico, humani-

tário e educacional. Visa 

ainda a promover a paz, 

erradicar da Pólio, Subsídios 

Distritais e Globais,  dentre 

outros. Estes programas são 

a alma do Rotary. Pergunte a 

qualquer líder de equipe de 

IGE passado ou qualquer 

rotariano que já visitou / 

trabalhou em um projeto 

internacional sobre a 

diferença feita por esses 

programas... há muitas 

histórias maravilhosas que 

salvaram  vidas mudadas ao 

redor do mundo. 

Nossas contribuições à 

Fundação Rotária nada mais 

é que financiar esses progra-

mas rotários. Enquanto a 

nossa Fundação é bastante 

saudável (uma das maiores 

fundações do mundo), não 

há muito mais o que 

precisamos fazer. Sua 

contribuição anual e / ou 

uma contribuição para o 

Fundo Permanente da 

Fundação são combustíveis 

para nossos programas do 

Rotary. Uma contribuição 

para a Fundação é um dos 

melhores investimentos que 

você pode fazer com quase 

100% indo para programas 

do Rotary que salvam e 

mudam vidas. 

Eu encorajo cada um de 

vocês para saber mais sobre 

a Fundação Rotária e dar a 

sua contribuição para 

continuar a mudar a vida de 

muitas pessoas. Esses 

programas funcionam e são 

um grande investimento para 

um mundo melhor e mais 

seguro.  

 

Paulo Roberto Ramos 

Governador 2015/2016 – 

Distrito 4560 

 

Agende-se 

 

Novembro de 2015 

Mês da Fundação Rotária 
Dia 06 a 08 – ERA E EIA – 
Formiga 
Dia 06- Reunião do Colégio 

dos Governadores – Local 

Divinópolis 

Dia 07 - Seminário da 

Fundação Rotária/ABTRF – 

Divinópolis - UFSJ 

Dia 24 - término das 
Visitas Oficiais – Rotary 
de Divinópolis Leste 
Dia 27 – Reunião Festiva 
do Governador em 
Divinópolis – Três Rotarys 
Dia 28 – Seminário Distrital 
Fundação Rotária e ABTRF 
– Três Corações 
 
Dezembro de 2015 
Mês da Prevenção e 
Tratamento de Doenças 
Natal da família Rotária 
 
Janeiro de 2016 
Mês dos Serviços 
Profissionais 
Dia 20 a 24 – CONARC – 
Natal RN 
Dia 27 – 65 anos do  
falecimento de Paul 
Harris 
 
Fevereiro de 2016 
Mês da paz, 
prevenção/Resolução de 
Conflitos 
Dia 13 – Reunião do 
Colégio de Governadores 
– Três Pontas 
Dia 23 – Comemoração 
dos 111 anos da 
Fundação do Rotary 
International 
Dia 27 – Seminário da 
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Notícias da Ação entre 

Amigos 

 

 

 

 Mensagem do Presidente de RI 

 

 

seu redor estava gritando, 

sangrando e correndo. Alguém a 

puxou para dentro de um dos 

jardins da escola, onde ela ficou 

até ser encontrada por minha 

esposa, que a levou de volta para 

nossa casa – cujo chão 

continuava coberto de vidro 

quebrado. 

Hoje, o Sri Lanka é um país 

pacífico que está prosperando e é 

visitado por cerca de dois 

milhões de turistas anualmente. A 

guerra faz parte somente da nossa 

memória e estamos ansiosos por 

um futuro promissor para a nossa 

nação. Mas muitas outras nações 

não podem dizer o mesmo. 

Atualmente, a maior parte dos 

países de todo o mundo está 

envolvida em conflitos; 59,5 

milhões de pessoas deixaram suas 

casas e foram deslocadas por 

causa de guerras e violência. 

Apesar de tudo isso, nós, 

rotarianos, acreditamos que a paz 

é possível – não com base em 

idealismo, mas sim em 

experiência. Temos visto que até 

mesmo os conflitos mais difíceis 

podem ser resolvidos quando as 

pessoas percebem que têm mais a 

perder ao lutar do que ao 

trabalhar juntas. Vimos o que 

pode acontecer quando 

abordamos a paz de maneiras 

realmente radicais, como através 

do trabalho dos nossos Bolsistas 

Rotary pela Paz que, por meio da 

nossa Fundação Rotária, se 

tornam especialista em prevenção 

NOVEMBRO 2015 

Em um domingo ensolarado no 

final de junho de 1991, durante a 

hora do rush, uma van passou por 

uma rua movimentada em 

Colombo, Sri Lanka, seguindo em 

direção a um subúrbio na zona 

norte da cidade. Chegando ao 

Centro de Comando do Minis-

tério da Defesa, o veículo foi 

parado pelos seguranças para ser 

inspecionado. Foi então que os 

ocupantes-suicidas detonaram sua 

carga maléfica: uma bomba feita 

de explosivos plásticos. 

O telhado do prédio foi com-

pletamente destruído pela ex-

plosão, que espalhou destroços 

por vários quarteirões. Vinte e 

uma pessoas morreram e 175 

ficaram feridas, inclusive muitas 

meninas que estudavam na escola 

ao lado. Todas as Janelas da 

minha casa, localizada a mais de 

um quilômetro de distância, 

ficaram estilhaçadas. Quando 

minha esposa ouviu o estouro 

ensurdecedor, ela correu em 

direção à explosão, pois a nossa 

filha estudava naquela escola. 

Na ocasião, minha filha tinha 

apenas nove anos de idade. 

Naquela manhã, ela tinha 

esquecido seu estojo em casa e, no 

momento em que a bomba foi 

detonada, estava saindo de uma 

papelaria, admirando os lápis 

novos que havia acabado de 

comprar. De repente, seus ouvidos 

começa-ram a zumbir, o ar ficou 

cheio de areia e todo mundo ao 

Atenção 

Presidentes de 

Clubes: 

 
A ação entre amigos já  

iniciou.  

Foram entregues no 

Seminário da Fundação 

Rotária em Divinópolis para 

os presidentes presentes, os 

bilhetes do sorteio do carro. 

No próximo dia 28 em Três 

Corações o Governador 

Peçanha estará fazendo a 

entrega do restante. 

Presidente venha pegar os 

bilhetes para entregar aos 

companheiros de seu club.  

Vale a pena arregaçar as 

mangas para fazermos o 

Rotary Brilhar.  

Depende da sua liderança 

companheiro Presidente 

fazermos uma administração 

diferente! Vamos Nessa? 

K. R. RAVINDRAN 

PRESIDENTE, 2015-16 DE RI 

 
 

Obviamente, Klumph, que era também espor-tista e 

exímio flautista – durante 12 anos ele tocou na 

Orquestra Sinfônica de Cleveland –, tinha uma ótima 

visão de futuro. Por ocasião da Convenção do 

Rotary International de 1916, em Atlanta, EUA, o 

então presidente Klumph lançou a ideia de um fundo 

permanente para viabilizar projetos humanitários. 

No ano seguinte, este receberia uma contribuição de 

26,50 dólares do Rotary Club de Kansas City. 

Em 1929, Arch Klumph nos deixou registrado o 

seguinte: “A Fundação Rotária não está destinada a 

construir monumentos de tijolo e pedra. Se 

empregarmos o mármore, ele perecerá. Se 

utilizarmos o bronze, o tempo irá apagá-lo. Se 

erigirmos templos, eles desmoronarão no pó. Mas se 

nós empregarmos as mentes imortais, se as 

imbuirmos com o espírito pleno de sentido do 

Rotary, conforme expresso em nossos objetivos e 

com o justo temor a Deus e o amor a nossos se-

melhantes, gravaremos sobre tábuas algo que 

iluminará toda a eternidade.” Naquele ano, a Fun-

dação outorgou o seu primeiro subsídio, destinado a 

uma associação internacional de amparo a crianças 

com necessidades especiais. 

Embora Arch Klumph tenha visto o seu sonho se 

tornar realidade, nem ele talvez pudesse prever a 

amplitude que sua ideia tomaria. Ainda assim, 

ele, que faleceu em 1951, foi testemunha de 

ações grandiosas da Fundação, como o 

lançamento, em 1947, do programa de bolsas 

educacionais, que veio a se tornar o maior do 

mundo patrocinado por uma entidade não-

governamental. 

Atualmente, o patrimônio da Fundação, que 

começou com aquela modesta contribuição de 

1917, é de pelo menos 1 bilhão de dólares – 

sendo que cerca de 3 bilhões já foram utilizados 

em programas e projetos para tornar a vida das 

pessoas melhor. Em 1985, por exemplo, era 

lançado o programa Polio Plus, de erradicação 

da poliomielite, que permite manter 99% das 

crianças do planeta livres dessa terrível doença. 

Também poderia mencionar os milhares de 

projetos e iniciativas que estão acontecendo 

neste momento por todo o planeta. 

Por tudo isso, encerro a minha coluna este mês 

com uma sugestão ao nosso querido leitor e 

leitora, que certamente se orgulham dessa 

história. Que tal planejar um evento comunitário 

para ampliar a conscientização pública sobre a 

nossa Fundação Rotária? 

 

e resolução de conflitos. A nossa 

meta é que eles encontrem novas 

maneiras não apenas de acabar 

com as guerras, mas também de 

impedir que elas comecem. 

Entre as centenas de bolsistas que 

se formaram nos nossos Centros 

Rotary pela Paz, dois deles são de 

Sri Lanka e estudaram juntos – 

cada um de um lado do conflito 

que mencionei acima. Nas 

primeiras semanas do curso, eles 

discutiram passionalmente seu 

ponto de vista. No entanto, com o 

passar do tempo, um começou a 

entender a perspectiva do outro e 

hoje eles são bons amigos. Ao 

conhecê-los e ouvir sua história, 

eu me enchi de esperança. Se o 

Rotary pode ajudar a superar 25 

anos de sofrimento e amargura, 

não limite para o que podemos 

alcançar. 

Não podemos usar de violência 

para lutar contra a violência. 

Porém, quando as nossas armas 

são educação, compreensão e paz, 

realmente podemos Ser um 

Presente para o Mundo. 

 

Em um domingo ensolarado no 

final de junho de 1991, durante a 

hora do rush, uma van passou por 

uma rua movimentada em 

Colombo, Sri Lanka, seguindo 

em direção a um subúrbio na 

zona norte da cidade. Chegando 

ao Centro de Comando do 

Ministério da Defesa, o veículo 

foi parado pelos seguranças para 

ser inspecionado. Foi então que 

os ocupantes-suicidas detonaram 

sua carga maléfica: uma bomba 

feita de explosivos plásticos. 

O telhado do prédio foi 

completamente destruído pela 

explosão, que espalhou destroços 

por vários quarteirões. Vinte e 

uma pessoas morreram e 175 

ficaram feridas, inclusive muitas 

meninas que estudavam na escola 

ao lado. Todas as janelas da 

minha casa, localizada a mais de 

um quilômetro de distância, 

ficaram estilhaçadas. Quando 

minha esposa ouviu o estouro 

ensurdecedor, ela correu em 

direção à explosão, pois a nossa 

filha estudava naquela escola. 

Na ocasião, minha filha tinha 

Mensagem do Diretor de RI – José Ubiracy Silva 
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História que nos orgulha 

No mês dedicado à Fundação Rotária, vale a 

pena relembrar a história de um homem: 

Arch Klumph. Nascido em 1869 no 

pequeno município de Conneautville, na 

Pensilvânia, EUA, ele se destacou ainda 

muito jovem pelo espírito empreen-dedor. 

Aos 18 anos, em Cleveland, cidade para a 

qual se mudara no início da adoles-cência, 

Klumph começou a trabalhar como contínuo 

em uma empresa – a mesma na qual viria a 

ser presidente e proprietário. Em 1914, 

apenas três anos após associar-se ao Rotary 

Club da cidade, ele se tornou diretor do 

Rotary International. E, mais dois anos à 

frente, viria a ocupar o cargo de presidente 

de nossa organização. 

Obviamente, Klumph, que era 

também esportista e exímio flautista – 

durante 12 anos ele tocou na Orquestra 



 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 Mensagem da Coordenadora Marilene 

 

 

 

lia, os passageiros do mesmo 

barco. 

Estou cada vez mais vibrante 

conhecendo realidades distintas, 

porém sentindo a bravura de cada 

companheira ou Casa da Amizade 

que tão distintamente nos recebe! 

Tivemos a honra de ver o trabalho 

laborioso das Associações que se 

reergueram nestes últimos anos. 

Que lição nos deram! E agora? 

Com que alegria vemos reativar a 

Casa da Amizade de Brasópolis! 

Como a vontade de fazer faz 

acontecer! Acaba de renascer uma 

associação que no passado trouxe 

a este Distrito muitas conquistas 

pautadas em lideranças altivas. Os 

tempos se foram... Chegaram no-

vas oportunidades e ficou pers-

pícuo o desejo de servir e contri-

buir com um clube personificado 

pelo sucesso e entusiasmo de seus 

associados. Brasópolis está se re-

novando, reciclando a alma, sacu-

dindo o pó daquilo que nos impor-

ta e deixamos de priorizar, acen-

dendo novas luzes e abrindo os 

corações para boas e novas histó-

rias. Fico realmente comovida por 

ser portadora de tão boa notícia! 

Estamos comemorando os avanços 

de nossa maior meta: A Erradica-

ção da Pólio. No mês de setembro 

a Nigéria foi retirada da lista dos 

países endêmicos. A  África final-

mente ficou livre,  restando agora 

Afeganistão e Paquistão. 

Ravindran comemora dizendo:  “ 

Hoje, graças ao trabalho que 

fazemos com nossos parceiros, o 

fim desta doença está ao nosso 

alcance. Você é parte desta 

história de sucesso. Escreva bem o 

seu capítulo para que , quando ele 

for contado , você se encha de 

orgulho.” 

Nossas Associações são parceiras 

indomáveis nesta luta. A Casinha 

Feliz, as doações através da 

ABTRF- Empresas Cidadãs, as 

contribuições pessoais à Fundação 

Rotária são as nossas ferramentas 

para tornar real o sonho de tantos 

que nos antecederam e de tantos 

outros, que hoje, abraçam esta 

causa com total envolvimento. 

Precisamos ser os empreendedores 

do bem, executando os sonhos 

mesmo que haja riscos, tomando 

atitudes que ninguém tomou, 

tomando consciência de que quem 

vence sem obstáculos, triunfa sem 

glória.  

Façamos tudo com entusiasmo. 

Façamos tudo da melhor maneira 

possível. Façamos tudo com 

grandeza e dignidade. Lembremos 

que a perseverança tudo alcança e 

a paciência tem o efeito mágico de 

fazer as dificuldades 

desaparecerem. 

E nós como as mariposas, 

nascemos para viver perto da luz. 

                      Com toda estima e 

carinho da  

                                  Marilene    

Afeganistão e Paquistão.  

Ravindran comemora dizendo:  “ 

Hoje, graças ao trabalho que 

fazemos com nossos parceiros, o 

fim desta doença está ao nosso 

alcance. Você é parte desta histó-

ria de sucesso. Escreva bem o seu 

capítulo para que , quando ele for 

contado , você se encha de 

orgulho.” 

Nossas Associações são parceiras 

indomáveis nesta luta. A Casinha 

Feliz, as doações através da 

ABTRF- Empresas Cidadãs, as 

contribuições pessoais à Fundação 

Rotária são as nossas ferramentas 

para tornar real o sonho de tantos 

que nos antecederam e de tantos 

outros, que hoje, abraçam esta 

causa com total envolvimento. 

Precisamos ser os empreen-

dedores do bem, executando os 

sonhos mesmo que haja riscos, 

tomando atitudes que ninguém 

tomou, tomando consciência de 

que quem vence sem obstáculos, 

triunfa sem glória.  

Façamos tudo com entusiasmo. 

Façamos tudo da melhor maneira 

possível. Façamos tudo com 

grandeza e dignidade. Lembre-

mos que a perseverança tudo 

alcança e a paciência tem o efeito 

mágico de fazer as dificul-dades 

desaparecerem. 

E nós como as mariposas, 

nascemos para viver perto da luz. 

                      Com toda estima e 

carinho da  

                                  Marilene    

 

Queridas Companheiras,  

Queridas Esposas de Rotarianos, 

   “As pessoas viajam para 

admirar a altura das montanhas, 

as imensas ondas dos mares, o 

longo percurso dos rios, o vasto 

domínio dos oceanos, o movi-

mento circular das estrelas e no 

entanto elas passam por si mes-

mas sem se admirarem.”    

È bonito descrever nossa 

existência como uma grande 

caminhada. Não é bom cami-

nhar só nem isolar-se no percur-

so. A graça, o encanto da pere-

grinação está em caminhar de 

mãos dadas com outros cora-

ções. Estamos sempre a procura 

de uma sombra amiga, para abrir 

farnel e fazer a refeição da 

amizade.  

E assim é bom viver.  Quando 

partilhamos, quando nos senti-

mos unidos, quando sorrimos, 

uns para os outros, quando 

temos desejo de adivinhar as 

necessárias providências a 

serem tomadas a fim de que a 

caminhada de todos seja bem 

sucedida, estamos concreta-

mente atendendo ao apelo do 

mundo tão vazio de solida-

riedade e fraternidade! Devemos 

nos tornar aliados dos mesmos 

anseios e ideais, para nos tornar-

mos os peregrinos da esperança, 

os irmãos de uma mesma famí-

lia, os passageiros do mesmo 

barco. 

Estou cada vez mais vibrante 

conhecendo realidades distintas, 

porém sentindo a bravura de 

cada companheira ou Casa da 

Amizade que tão distintamente 

nos recebe! Tivemos a honra de 

ver o trabalho laborioso das 

Associações que se reergueram 

nestes últimos anos. Que lição 

nos deram! E agora? Com que 

alegria vemos reativar a Casa da 

Amizade de Brasópolis! Como a 

vontade de fazer faz acontecer! 

Acaba de renascer uma 

associação que no passado 

trouxe a este Distrito muitas 

conquistas pautadas em 

lideranças altivas. Os tempos se 

foram... Chegaram novas 

oportunidades e ficou perspícuo 

o desejo de servir e contribuir 

com um clube personificado 

pelo sucesso e entusiasmo de 

seus associados. Brasópolis está 

se renovando, reciclando a alma, 

sacudindo o pó daquilo que nos 

importa e deixamos de priorizar, 

acendendo novas luzes e abrindo 

os corações para boas e novas 

histórias. Fico realmente 

comovida por ser portadora de 

tão boa notícia! 

Estamos comemorando os 

avanços de nossa maior meta: A 

Erradicação da Pólio. No mês de 

setembro a Nigéria foi retirada 

da lista dos países endêmicos. A  

África finalmente ficou livre,  

Marilene Rodrigues Ferreira – 
Coordenadora 2015/16 

SECRETARIA INFORMA – 
RELATÓRIOS RECEBIDOS ATÉ 5/10/15. 
 
Nº      A.S.R.             
  
1      BOA ESPERANÇA    
2      BOM SUCESSO              
3      CANDEIAS                      
4      CARMO DO CAJURU  
5      CARMO DA MATA         
6      CLÁUDIO 
7      CRUZÍLIA                        
8      DIVINÓPOLIS LESTE   
9      DIVINÓPOLIS OESTE   
10     IGUATAMA                    
11     ITAJUBÁ                         
12     ITAPECERICA      
13     ITAUNA          
14     MONTE SIÃO                
15     OLIVEIRA  
16     OURO FINO  
17     SÃO LOURENÇO          
18     SÃO TIAGO 
19     TRÊS CORAÇÕES 
 

Informações da Secretária Vani Beze 
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ASR é Notícia 

 
A ASR Divinópolis Oeste 

(Presidente Jacira) e a ASR 

Divinópolis Leste (Presidente 

Ieda) em parceria realizaram 

duas belíssimas atividades no 

mês de outubro, Palestra no 

Colégio São José e São 

Geraldo sobre o Câncer de 

Mama e a caminhada pela 

Vida junto com a ACCCOM e 

os Rotarys. Lindos 

momentos! 

 

 

  

mostrando a importância do 

trabalho da Coordenadoria 

 
Nossa Coordenadora 

Marilene visitou as ASR no 

mês de outubro de: Carmo 

da Mata, Carmo do Cajuru e 

Itapecerica. Esteve também 

em outras cidades acompa-

nhando o Governador Paulo 

Ramos e foi recebida pelas 

esposas dos companheiros 

do RC de Lavras. 

 

Coordenadora Marilene 

empossa a Presidente da ASR 

de Brazópolis e seu conselho 

Diretor. Parabéns 

companheiras!

 
A Casinha Feliz, tem circulado 

pelos Clubes e ASR por onde 

nossa Coordenadora Marilene 

tem passado. Sempre falando 

sobre a poliomielite e 

Onde Anda nossa Coordenadora 



 
                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Rotaract e Interact do Distrito 4560  
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realizado pelo Rotary, 

Rotaract , Rotary Kids de 

Pains e Supermercado Três 

Irmãos, que arrecadou R$ 

617,15 para o programa 

Pólio Plus.  

 
Do dia 05 ao dia 11 de 

outubro o Interact de Carmo 

da Mata foi realizada uma 

semana inteira de projetos 

para as crianças. De segunda 

a sexta visitaram instituições 

(SOS, APAE, escolas...) com 

sacolinhas surpresa, cama-

elástica, brincadeiras e muita 

diversão. No sábado, o 

projeto aconteceu na comu-

nidade do Aeroporto. Já no 

domingo, finalizando a 

maratona de projetos, 

distribuindo Bis para as 

Durante os dias 09, 10, 11 e 

12 de Outubro de 2015, o 

Distrito 4560 sediou, pela 

primeira vez, um Encontro 

Mineiro de Interact Clubs 

(EMIC). Uma grande 

responsabilidade que foi 

cumprida com preciosidade 

pelo Distrito que bomba. O 

evento aconteceu na cidade 

de Poços de Caldas e contou 

com várias atividades 

durante os quatro dias de 

duração, como por exemplo, 

gincanas para interação entre 

os interactianos presentes e 

palestras sobre planejamento 

de projetos e metas para os 

clubes. A cidade, que 

também já foi sede da 

Conferência Nacional de 

Rotaract Clubs, recebeu 

cerca de 150 interactianos de 

várias partes de Minas 

Gerais e também de cidades 

do estado de São Paulo. No 

encontro esteve presente o 

Governador Eleito do 

Distrito 4560 para o ano 

rotário 2016/2017 e outras 

autoridades poços-caldenses 

e rotárias.  Com muito 

orgulho, o Distrito 4560 

agradece o apoio do Rotary 

Club – Distrito 4560, em 

especial ao Rotary Club de 

Poços de Caldas Sul, que nos 

apoiou durante toda a 

preparação do evento, tal 

qual nos deu suporte para a 

sua realização. O 

agradecimento também se 

estende aos interactianos 

que, com todo o se 

companheirismo, espírito de 

liderança e amizade, fizeram 

desse evento um dos 

melhores possíveis.  

 

Governador Eleito do 

Distrito 4560 para o ano 

rotário 2016/2017 e outras 

autoridades poços-caldenses 

e rotárias.  Com muito 

orgulho, o Distrito 4560 

agradece o apoio do Rotary 

Club – Distrito 4560, em 

especial ao Rotary Club de 

Poços de Caldas Sul, que nos 

apoiou durante toda a 

preparação do evento, tal 

qual nos deu suporte para a 

sua realização. O agradeci-

mento também se estende 

aos interactianos que, com 

todo o se companheirismo, 

espírito de liderança e 

amizade, fizeram desse 

evento um dos melhores 

possíveis.  

 

 

 

 

 

"Ajude erradicar  a pólio" 

crianças na praça da cidade. 

 
No dia 16 de outubro foi rea-

lizado o projeto Seu abraço 

por um livro. Cada sócio do-

ou pelo menos 3 livros e as-

sim a cada abraço um livro 

receberia outro dono. O pro-

jeto aconteceu em parceria 

com a página Um livro qual-

quer e seu idealizador que 

também realizou o projeto 

em Joiville. Em cada livro se 

continha uma informação 

rotária. 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Notícias de nossos companheiros  
 

 Bem vindos ao Distrito 4560: Raquel Bueno, professora; Priscila Ferraz Andrade que é Gestora Ambiental da Prefeitura 

Municipal, José Carlos Azevedo, empresário; Maria Claudete Gomes, Secretária Escolar E.E. Provedor Theófilo Tavares 

Paes e José Antônio Coimbra, Oficial da Reserva da da PMMG mais novos companheiros de Monte Sião. 

 O Distrito, está se preparando para receber novamente Lagoa da Prata como Rotary afiliado de parabéns os companheiros 

que estão lutando para esta realidade.   

  
 

 

 

 

 

Dia 28 de 
Novembro 

Seminário da 
Fundação Rotária – 

Três Corações 

 Monitorar metas e 

projetos para o 

desenvolvimento do 

quadro associativo. 

programas relacionados à 

Fundação Rotária, 

incluindo o programa 

Pólio Plus, e à captação de 

recursos.  

 Semana Mundial do 

Interact (semana do dia 5 

de novembro). Patrocinar 

um Interact Club ou 

apoiar o já existente.  

 Planejar e realizar 

reunião mensal do 

conselho diretor do clube. 

 Promover a conferência 

distrital.  

 Enviar relatório mensal 

de freqüência e ao distrito 

até 15 dias após a última 

reunião do mês.  

 Conduzir atividades e 

Agenda dos Presidentes de Clubes em Novembro 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

 



 
 

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

supervisão da Professora Raquel de 

Aquino Bueno também compa-

nheira recém-admitida. A intenção 

do projeto inicialmente é reapro-

veitar a água de chuva nas calhas 

da escola, armazenando para reuso 

em limpeza geral na Escola. 

 
 

O Rotary de Divinópolis Leste 

comemorou o Outubro Rosa com a 

fala e experiência de 6 mulheres 

que passaram pelo tratamento 

doloroso de Quimioterapia, 

Radioterapia e Medicação oral, 

além de perda de cabelo, auto 

estima e cirurgia. As mulheres 

mostraram que a família foi a base 

de suas recuperações. Momento 

impar no clube. 

 
 

O Rotary de Divinópolis Oeste, fez 

homenagem aos professores em 

uma noite cheia de emoções, onde 

os homenageados tiveram a 

oportunidade de falar sobre suas 

experiências como mestres. 

 
 

No dia 23 de outubro os Rotarys de 

Divinópolis se uniram para 

participar de uma entrevista ao 

Jornal A Gazeta do Oeste pra 

comemorar o Dia Mundial de 

Combate a Poliomielite. Os mais 

de 35 mil clubes do Rotary 

espalhados pelo mundo a fora 

chamaram a atenção da 

população, principalmente no 

dia 23, para um assunto sério, a 

poliomielite. 

 

O Rotary Club de Poços de 

Caldas, no dia 21 de outubro, 

por ocasião da visita do 

Governador Distrital - D4560, 

Cp. Paulo Roberto Ramos,  

entregou 07 computadores - em 

doação - para a ASPAT - 

Associação de Pais e Amigos 

para o Apoio ao Talento, que 

usarão para o desenvolvimento 

das habilidades dos alunos 

dotados e talentosos na área da 

informática. O Presidente do 

Rotary Club de Poços de Caldas, 

Cp. Mário Sérgio Macedo de 

Araújo, fez a entrega dos 

aparelhos ao também rotariano, 

Cp. Francisco Scassiotti de 

Souza, Presidente da ASPAT, 

através de um termo de doação. 

Nos anexos seguem as fotos, o 

termo de doação e o relatório 

final do Projeto de Subsídios 

Distritais.  

 

 
 

O Rotary Club de Lavras, 

mantém parcerias desenvol-

vendo atividades humanitárias, 

profissionais e educacionais. 

Durante a Visita do Governador 

Paulo Ramos o levou nas 

Escolas Municipais Lourenço 

Menicucci  onde houve entrega 

(de Kits esportivos), José 

Serafim (camisas para projeto de 

Dança e pintura da quadra) e 

finalizando na Casa do Vovô 

(entrega latas de óleo e conversa 

com os assistidos). A noite o 

Rotary Lavras, ofereceu um 

jantar ao casal de governador, 

Paulo Roberto Ramos e 

Marilene encerrando com chave 

de ouro a passagem profícua em 

nosso cidade. 

 

 

 

 
 

Incentivar a prática esportiva na 3ª 

idade, buscando assim uma melhor 

qualidade de vida, socialização e 

reencontro com a felicidade- 

seguindo estes preceitos o Rotary 

Club de Lavras (dist. 4560) vem 

sistematicamente apoiando as aulas 

destas senhoras e senhores animados 

que semanalmente reúnem se bem 

cedinho pra prática das aulas de 

ginástica. O Rotary Club de Lavras 

doou as camisetas do projeto bem 

como os pesos (halteres) para todos 

os participantes. 

 
 

Durante a visita do Governador 

2015/2016 Paulo Roberto Ramos a 

Monte Sião no dia 20/10, três 

momentos altos na festiva: 

Inicialmente foram admitidos cinco 

novos companheiros, logo em 

seguida foi feita a entrega do Título 

de Companheiro Paul Harris a  

Companheira Nilza Le Grazie e a 

presença do garoto João Pedro 

Pacheco, 12 anos, cursando a 7ª série 

da E.E. Dom Otávio Chagas, 

homenageado pelo Governador pela 

ideia do Projeto de Reaproveitamento 
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CLUBES EM DESTAQUE 

   Alberto Bittencourt 

Novembro é o mês da 

 Fundação Rotária.  

 

Mês de difundir  o alto nível 

de qualidade dos nossos 

programas. Antes as doações 

para a Fundação Rotária eram 

pessoais,praticamente 

efetuadas apenas por 

rotarianos. Hoje,, vemos a 

caminhada fértil da ABTRF 

elevando as contribuições 

,destinando parcelas expres-

sivas para importantes projetos 

que a Fundação oferece aos 

Rotary Clubs ou Distritos.  

Escreva você também esta 

história! Torne-se uma 

EMPRESA CIDADÃ! 

 

 
 

 

NOVEMBRO AZUL È UM 

CONVITE A 

PREVENÇÂO! 

Vamos investir nesta conscien-

tização? Agora é a vez dos 

homens cuidarem de sua 

saúde. Somos responsáveis por 

divulgar esta Campanha . 

Saúde e Prevenção de doenças 

 é uma das Áreas de Enfoque .  

 
Depois do campanha Outubro 

Rosa que tem como objetivo 

alertar as mulheres para 

prevenção para o câncer de 

mama, principalmente, vem o  

Novembro Azul, agora para 

fazer com que os homens se 

cuidem e façam o exame de 

prevenção do câncer de prós-

tata. A ideia do “novembro 

azul” surgiu em 2003, na 

Austrália, durante o Dia 

Mundial de Combate ao 

Câncer de Próstata, em 17 de 

novembro.  

No Brasil são feitos cerca de 

69 mil diagnósticos de câncer 

de próstata, anualmente, falto 

 

 

  

  



 Governadores Assistentes em Ação 

 
 
 

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

  

  

  

 
 

Governador Assistente Luiz 

Norberto participa de reunião da 

Família Rotária de Visita do 

Governador na cidade de Carmo 

do Cajuru 

 
 
Governadora Assistente Maria 

Biatris de Paula Fiúza com o 

Governador Paulo me Formiga 

 
 

Governador Assistente  Joaquim 

Lourenço da Silva participa da 

reunião da Família Rotária no R. 

Itajubá-Oeste 

 
 
Nossos Governadores Assistentes 

são muito atuantes. Parabéns! 

Carta Mensal do Distrito 4560 Página 7 

Lázaro participou da Visita oficial do 

Governador ao R Pouso Alegre-Sul e 

Monte Sião. 

 

 
Gov. assistente Jean Sallum (com 

Presidente Alice Maciel) em visita 

ao RC de Cruzília em 02 de outubro. 

Entrega do diploma e posse oficial 

do Interact e Rotakids. 

 
 
Registro da presença do Governador 

Assistente Wémerson na reunião de 

visita oficial do casal Governador 

Paulo Ramos e Marilene no Rotary 

de Puimhi.  

 
 
Governador Assistente Claudio 

Rodrigues Duarte na Visita oficial do 

Governador Paulo na cidade de 

Carmo da Mata 

 
 
 
 
 
 

Governador Assistente 

Wémerson recebeu o Título Paul 

Harris, Participou da entrega do 

Prêmio Jovem Cidadão que 

homenageou os jovens Alexia e 

Marcos Vinícius por terem se 

destacado em ações em prol da 

inclusão social e foto da posse 

dos sócios do Rotary Kids de 

Pains em sua posse. 

 

 

 
 

O Governador Assistente Lázaro 

esteve no ultimo dia 27/10 em 

reunião ordinária do Rotary Club 

Pouso Alegre das Geraes prepa-

rando a visita do Governador 

Paulo Roberto Ramos e sua 

esposa Coordenadora Distrital 

das ASR Marilene.  

 

  

 

 



 
 
 
 
 
 
  

Quadro Estatístico de Frequência e Movimentação de Sócios - D 4560 - Setembro 2015 

Nº Rotary Club de 
Nº 

Reuniões 

Sócios Informados por: Admissão Baixas % 

RI 
30/06/2015 

Club 
30/09/2015 

setembro/ 
2015 

setembro/ 
2015 Frequência 

1 Alfenas(8192)  20 20    

2 Alfenas- Norte (8193)  03 23 23 - - 100,00 

3 Arcos  (8194) 04 11 13 - - 100,00 

4 Bambuí (8195) 04 19 24 - - 72,46 

5 Boa Esperança (8196) 03 24 25 - - 66,33 

6 Bom Sucesso (25292) 03 17 18 - - 79,70 

7 Brazópolis (8198) 05 19 19 - - 71,57 

8 Camacho (84366) 04 13 12 - 01 92,00 

9 Cambuí (30655)  12 12 - -  

10 Cambuquira (8199) 03 08 08 - - 100,00 

11 Campo Belo (8201)  20 20 - -  

12 Candeias (8202) 04 19 20 - - 82,50 

13 Carmo da Mata (51050)  15 15 - -  

14 Carmo do Cajuru (8204) 04 23 23 - - 91,23 

15 Carmo do Rio Claro (8205)  11 14 - -  

16 Caxambu (8206) 03 16 13 - - 71,42 

17 Cláudio (8207) 03 25 25 - - 68,00 

18 Córrego Fundo (82468) 05 21 20 - - 70,00 

18 Cristais (22913) 05 15 17 01 01 78,92 

20 Cruzília (8208)  15 15    

21 Divinópolis (8209)  19 21 - -  

22 Divinópolis Leste (8210) 04 47 45 - 01 8600 

23 Divinópolis Oeste (8211) 05 35 39 - - 73,54 

24 Elói Mendes (8212) 04 41 41 01 01 81,50 

25 Formiga (8213)  19 19    

26 Guaxupé (8214)  22 22 - -  

27 Iguatama (8215) 04 22 22 - - 72,50 

28 Ilicínea (84198)  12 12 - -  

29 Itajubá (8216) 04 18 19 - - 100,00 

30 Itajubá 19 de Março (25350) 04 13 14 - 01 80,35 

31 Itajubá-Oeste  (8219)  22 22 - -  

32 Itanhandú (24157)  12 14 - -  

33 Itapecerica (8219) 04 40 38 - - 81,55 

34 Itaúna  (8220) 03 33 35  - 72,80 

35 Itaúna-Cidade Educativa (22535)  25 22 - -  

36 Itaúna-Cidade Universitária (22536  21 20 - -  

37 Lavras  (8223)  22 21  -  

38 Lavras-Dos Ipês (86677) 03 20 18 - - 90,41 

39 Lavras-Sul (8224) 04 25 25 - - 64,25 

40 Machado (8225) 04 19 19 01 - 89,40 

41 Mateus Leme – Centro (82941) 04 14 13 01 02 89,00 

42 Monsenhor Paulo (8227)  14 14    

43 Monte Sião (27238) 04 17 21 05 - 73,09 

44 Nepomuceno (86214) 04 21 21 - - 57,35 

45 Oliveira (8228) 03 19 18 - - 93,00 

46 Ouro Fino (64674)  23 23 - -  

47 Pains (8229) 03 14 14 - - 93,00 

48 Perdões (58389)  30 30 - -  

49 Pimenta (51506) 04 12 12 - - 75,00 

50 Piumhi (8230)  03 24 25 01 - 96,00 

51 Poços de Caldas  (8232)  04 28 26 01 - 69,00 

52 Poços de Caldas Sul (8233)   17 17 - -  

53 Pouso Alegre-Das Gerais (60746) 04 14 14 - - 71,00 

54 Pouso Alegre-Sul  (51719)  30 30 - -  

55 São Gonçalo do Pará (30790) 04 06 07 - - 100,00 

56 São Gonçalo do Sapucaí (8236)  17 24 - -  

57 São Lourenço (8237) 04 08 08 - - 88,00 

58 São Tiago (8238) 02 17 17 - - 80,00 

59 Três Corações (8240) 03 29 29 - - 76,00 

60 Três Pontas (8241)  23 23 - -  

61 Varginha (8242) 03 21 21 01 01 82,53 

 Total de companheiros no Mês  1231     

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

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 

Alfenas Norte, Arcos, Cambuquira, Itajubá e 
São Gonçalo do Pará 100% 1º lugar Divinópolis Leste – 86%  

2º lugar Piumhi 96% 2º lugar Itapecerica 81,55%   

3º lugar Oliveira e Pains – 93% 3º lugar Elói Mendes – 81,50%  

4º lugar Camacho 92% 4º lugar Divinópolis Oeste – 73,54  

5º lugar Carmo do Cajuru – 91,23 5º lugar Itaúna – 72,80%  

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

Ravindran 

 

Diretor Regional do RI – José 

Ubiracy Silva 

 

Secretaria (Sede Mundial) - One 

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

3698 - USA - Tel: + 1 847 866 3000 

     + 1 847 328 8554  
Centro de Serviços no Brasil - 

Rotary International Brazil Office - 

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

38262966 Fax: (11) 36676575 - 

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

celso.fontanelli@rotary.org 

Supervisor de Clubes e distritos - 
Débora Watanabe - 

debora.watanabe@rotary.org 

 

Distrito 4560 

Governador 2015/2016–  

Paulo Roberto Ramos 

Rua Teresópolis, 341- 35500-174 – 

Divinópolis – MG Fone: +55(37) 

3214-5543 e 37-9965-2903 
E-mail paulossomar@hotmail.com 

Secretário Distrital – Lúcia 

Helena Ferreira Pires - Rua João 

XXIII, 170  - Vila Romana - 

Divinópolis -  MG –35500-622 

Telefone: (37) 32133884 Celular 

(37)99864514 
E-mail : celenucia@hotmail.com 
Tesoureiro Distrital – José 

Geraldo Secundino – Rua 

Itapecerica, 1000 Aptº 201 - Sidil 
Divinópolis/MG – 35500-018  - 

Telefone: (37) 3222-4674 – 

99861396 
E-mai - jgsecundino@gmail.com 

 

Centro de Serviços do Distrito 

4560 - Marlene Matos 
Rua Doutor Álvaro Botelho, 401 

Caixa postal nº 200 - 37200-000 – 

Lavras – MG. Email:rotary4560 

escritoriocentral@gmail.com 

Secretaria Governadoria – Maria 

Izabel Ricardo -  Av. Antônio O. 

Morias, 1970  - 35500-171 – 

Divinópolis/MG -Tel: (37) 3221-
6644 - Email: 

administrativo@casadorotarianodiv.c

om.br 
Instrutor Distrital – Carlos 

Alberto Araujo Peçanha 

Rua Muriaé, 1370-  São Judas 

Tadeu - 35500-250- Divinópolis-

MG  Telef.: (37) 3212-2112 - 

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

Governador Eleito 2016/17 – João 

Otávio Veiga Rodrigues –Poços de 
Caldas  Tel.(35) 37142-2620   

Governador Indicado 2017/18 

João Bosco ribeiro Bezé-  Oliveira 
– Tel. (37) 3331-5435  

Carta Mensal – Redação, Digitação 

e Diagramação – Ana Maria 
Henriques Horta Ribeiro –  

Email: hortaribeiro@gmail.com 

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

 

http://www.rotary.org.br/
mailto:-celso.fontanelli@rotary.org
mailto:-celso.fontanelli@rotary.org
mailto:debora.watanabe@rotary.org
mailto:paulossomar@hotmail.com
mailto:celenucia@hotmail.com
mailto:E-mai%20-%20jgsecundino@gmail.com
mailto:rotary4560%20escritoriocentral@gmail.com
mailto:rotary4560%20escritoriocentral@gmail.com
mailto:secretariarotary2014@gmail.com
mailto:secretariarotary2014@gmail.com
mailto:caapecanha@gmail.com
mailto:hortaribeiro@gmail.com
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O Poder de Doar 
Rotarianos de Monterrey, no 

México, e de Austin, nos EUA, 

fizeram bom uso de um Subsídio 

Global para ampliar o acesso 

gratuito à saúde para as popula-

ções de comunidades rurais em 

três estados mexicanos: Nuevo 

León, Coahuila e Tamaulipas. 

Como parte de um plano estraté-

gico multianual para criar projetos 

e encontrar organizações parceiras, 

o Rotary Club de San Nicolás de 

Los Garza, em Nuevo León, 

contatou a entidade Caritas de 

Monterrey, ligada à igreja católica, 

que desde 1982 tem fornecido 

atendimento médico e odontoló-

gico gratuito na região. Com uma 

série de Subsídios Globais, o clube 

de San Nicolás de Los Garza e o 

Rotary Club de Austin consegui-

ram fornecer várias unidades 

móveis de saúde equipadas para 

prestar atendimento médico e 

odontológico em comunidades 

remotas. O último subsídio acres-

centou duas unidades para a 

Caritas este ano. “Só mesmo com 

a ajuda da Fundação Rotária para 

prestarmos serviços a estas 

comunidades. É essencial que os 

rotarianos saibam do alcance da 

nossa Fundação e lhe deem todo o 

suporte”, diz Gerardo Molina, 

associado do clube de San Nicolás 

de Los Garza. “Nosso clube é 

muito sério no sentido de contri-

buir à Fundação e usar os fundos 

outorgados por ela.” Uma das 

comunidades beneficiadas é 

Zaragoza, que fica em uma área 

montanhosa a seis horas de carro 

de Monterrey. Gerardo diz que 

Zaragoza é o local onde moradores 

de povoados próximos, inaces-

síveis para as unidades móveis, se 

reúnem para receber os serviços. 

Os camponeses vão a Zaragoza 

por saberem que terão acesso a 

bons serviços médicos, inclusive 

especialidades como ginecologia e 

pediatria. “Seja montando uma 

equipe médica para atuar na área 

de saúde materno-infantil ou 

trabalhando pelo desenvolvimento 

econômico e instauração de paz, o 

trabalho que fazemos enriquece 

nossas vidas como rotarianos,” 

reflete Gerardo. “Graças ao supor-

te da Fundação, temos uma quanti-

dade invejável de recursos para 

este projeto e podemos beneficiar 

tantas pessoas.” Compartilhe 

experiências com subsídios como 

este para mostrar aos rotarianos da 

sua área como as suas doações 

transformam vidas local e global-

mente. Celebre o Mês da Funda-

ção Rotária doando hoje mesmo.  

 

bons serviços médicos, inclusive 

especialidades como ginecologia e 

 

Sabia que os Rotarianos que têm seguro auto com a Porto Seguro, Azul e Itaú 

Seguros além de garantirem sua própria segurança, podem garantir também mais 

doações à nossa Fundação através da ABTRF (Assoc. Bras. da The Rotary 

Foundation)? 
Por meio de uma parceria firmada pela ABTRF com a Porto Seguro, Azul e 

Itaú Seguros, 5% do prêmio líquido das apólices de seguros de automóveis 

de Rotarianos (inclusive Honorários) e Rotaractianos, bem como de seus 

familiares (linha direta ascendente e descendente incluindo genros, noras, 

sogro e sogra), são doados à Fundação Rotária! 
Assim, além de contar com todas as vantagens e benefícios que esse seguro auto 

oferece, eles contribuem com a arrecadação do clube a que estão vinculados e 

com a expansão dos projetos do Rotary, sem qualquer acréscimo ao valor do 

prêmio do seguro realizado. 
Para que a contribuição seja feita pela seguradora, é necessário apenas enviar os 

dados através do formulário disponível em www.abtrf.org.br/seguro 
Participe e não deixe de informar ao seu corretor de seguros sobre o Programa 

Seguro Solidário! Ajude a transformar vidas!      

 

 

 

 

 

 

  

 

Projeto: Coleta de Lixo Eletrônico 

 
Foi realizado no município de Monte Sião, sul de Minas Gerais, este projeto no Mês de junho de 

2015, e a coleta foi realizada no dia 30/10. 

A intenção do projeto era principalmente dar uma destinação certa para o descarte de lixo 

eletrônico (CPU, mouses, equipamentos de informática, celulares, televisores e monitores, 

aparelhos de DVD, e aparelhos eletrônicos, etc). No município não havia nenhum ponto para 

descartar tais resíduos, e a maioria do lixo eletrônico na verdade pode ser reutilizado. Foi nesse 

intuito que surgiu uma parceria com o Instituto Federal de Inconfidentes MG (município vizinho) 

onde no curso técnico de informática os alunos selecionavam peças que podiam ser reutilizadas. 

O projeto se iniciou com uma reunião realizada 3/jun na Câmara Municipal foi criada uma 

campanha para recolher lixo eletrônico em Monte Sião. Participaram da reunião (como parceiros): 

Presidente da Câmara, Rafael Lúcio, o presidente do Rotary Club, Egidielson Fernandes; o diretor 

de Meio Ambiente, Otávio Grivol; Mariana Dias – que também faz parte do Rotary Club – e 

Gabriela Ferraz – aluna do Instituto Federal de Inconfidentes, que realiza um trabalho de 

reciclagem deste tipo de material. 

Foram postos de coleta voluntários (Câmara Municipal, Correios, Rádio Cidade das Malhas, Jet 

Idiomas e Minas Cred) para coleta de lixo eletrônico – computadores, notebooks, mouses e 

teclados.  

Todo o material recolhido durante a campanha foi destinado ao Instituto Federal de Inconfidentes, 

que fez uma triagem dos componentes e reaproveitou o que foi possível na reconstrução de 

equipamentos/peças. Alunos do curso de informática fizeram o trabalho e todo o material recolhido 

e que foi considerado inservível, o Instituto Federal deu a destinação adequada (artesanato por 

exemplo). Em troca o Instituto Federal doou 100 mudas de plantas nativas para o município. 

A iniciativa partiu da companheira Mariana Sagradin Dias, que é Presidente da Comissão de Meio 

Ambiente e Serviços Humanitários do Clube. Mariana, que também é servidora da Câmara 

Municipal, soube do trabalho desempenhado no Instituto Federal, o projeto foi oficialmente 

lançado no dia 5 de junho – Dia Mundial do Meio Ambiente. 

 

 

Programa 
Seguro Solidário 

http://echo4.bluehornet.com/ct/74086257:TEhjC_yNu:m:1:780903234:BE8B968B9024A8ED505D340DCF22CF23:r
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Atenção 
 

Dia 28 de Novembro em Três Corações 
 

Seminário Distrital da Fundação Rotária 
 

Não deixem de participar 
 
 

 
EDITAL DE INDICAÇÃO DO GOVERNADOR 2018/2019- DISTRITO 4560 

 

O Governador do Distrito 4560 do Rotary International, Paulo Roberto Ramos, no uso de suas atribuições, de acordo com o que 

estabelece o Regimento Interno do Rotary International, convida os clubes que compõem o Distrito 4560 a participarem do processo de 

indicação para Governador do mesmo, para o ano rotário de 2018-2019. 

O clube interessado em sugerir candidato deverá fazê-lo através de resolução aprovada em reunião ordinária, de acordo com o que dispõe 

a Seção 13.020.3 Art. 13 do Regimento Interno do RI. A Resolução deverá ser, obrigatoriamente, assinada pelo secretário do clube. O 

formulário com Dados do Governador Designado, mais o formulário de dados biográficos (Currículo) do candidato (constando dados 

pessoais, profissionais e rotários) e uma foto 5x7 colorida, terão que ser encaminhados ao Presidente da Comissão de Seleção para o 

endereço abaixo, por carta registrada, até o dia 20 de dezembro de 2015, impreterivelmente. 

A/C do Governador Ângelo Antônio de Freitas 

Presidente da Comissão de Indicação 

Avenida Jove Soares, 999 Apto.304 - Centro 

Itaúna – Minas Gerais – Brasil 

CEP – 35.680-352 

 

São elegíveis para o cargo todos os associados representativos de clubes do Distrito 4560, em pleno gozo de seus direitos, e que vier a 

contar com um mínimo de sete anos de associação a um ou mais clubes de Rotary por ocasião da posse, em 01 de Julho de 2018, e que 

tenham exercido a função de Presidente de um clube durante um mandato completo. 

O formulário pertinente ao processo está anexo ao presente edital (anexo1). A Comissão de Indicação, composta pelos Governadores: 

Ângelo Antônio de Freitas - Governador 2014-15 ; Virgílio Augusto Resende Bandeira – Governador  2013-14 - Aristides Beraldo Garcia 

- Governador 2012-13, Fabiano Antônio de Souza – Governador 2011-12, Walmor Zambroti - Governador 2010-11 . Sob a presidência do 

primeiro, deverá proceder a indicação do Governador 2018-19 até o dia 31 de Janeiro de 2016. 

A Comissão tem a responsabilidade de indicar o rotariano mais qualificado e em condições de servir o Rotary na condição de Governador 

de Distrito, não tendo que limitar-se aos nomes sugeridos pelos clubes (13.020.5).  

O Presidente da Comissão de Indicação notificará ao Governador o nome do candidato escolhido dentro de 24 horas após o encerramento 

dos trabalhos da reunião da Comissão de Indicação. 

O Governador deverá então informar aos clubes do Distrito, o nome e o clube do candidato designado até 72 horas do recebimento da 

notificação do Presidente da Comissão de Indicação. Deverá o Governador oficializar a indicação em quinze dias caso não haja nenhuma 

manifestação contraria por parte dos candidatos não indicados. Caso não se chegue a um consenso sobre a indicação, e em obediência ao 

que dispõe a seção 13.020.7, dar-se-á nova votação, via postal, até o dia 28 de fevereiro de 2016. O rotariano opositor que discordar da 

decisão deverá ter obrigatoriamente participado do processo seletivo como candidato e se seguirá o que preceitua as seções 13.020.7 a 

13.020.11 do Manual de Procedimento 2010.  

Inexistindo oposição, o Governador declara o candidato selecionado pela Comissão como Governador Designado e notificará aos clubes 

do distrito.  

Dada a necessidade de cumprimento do que dispõe a Seção 13.010 do Artigo 13 do Regimento Interno do RI, os prazos especificados no 

presente edital serão improrrogáveis.  

 

Divinópolis (MG), 09 de outubro de 2015. 

 

Paulo Roberto Ramos 

Governador do Distrito 4560 do RI 

 



 
 
 
  
EP  
 

 
 
 
 
 
 
 

ONDE  ANDA O GOVERNADOR PAULO ROBERTO RAMOS 

 

 

O Governador Paulo Roberto Ramos 
esteve no Mês de Outubro visitando os 
RC das cidades de: Camacho, Carmo da 
Mata, Carmo do Cajuru, Formiga, Itajubá-
Oeste, Itapecerica, Lagoa da Prata, 
Lavras, Lavras-Sul, Monte Sião, Poços de 
Caldas, Poços de Caldas-Sul e Pouso 
Alegre-Sul. 
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