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Mensagem do Governador 

 

  

  
   Iniciamos o mês de 

Outubro em uma missão 

totalmente diferenciada, 

vivendo uma experiência que 

pensei jamais viver em 

minha vida de rotariano. 

Pude comprovar que os 

ensinamentos que recebemos 

no berço são de suma 

importância para nossa vida 

toda, com uma atitude de 

respeito tomada pelo 

Governador 2017/2018, do 

Distrito 4420, nosso 

estimado companheiro e um 

amigo muito especial que fiz 

em minha governadoria, 

Cláudio Hiroshi Takata, 

quando me ligou, em julho, 

perguntando se poderia 

realizar um evento em uma 

cidade pertencente ao 

Distrito 4560. De imediato 

lhe respondi que o Distrito 

está aberto a ele, bem como 

a qualquer outro Governador 

que desejar aqui realizar 

algum evento, que para nós é 

uma honra muito grande. 

Não é que para minha 

surpresa, no Instituto Rotary 

de Atibaia, ao adentrar em 

meu apartamento no Hotel 

Bourbon encontrei o voucher 

da hospedagem para o final 

de semana de 29 e 30.09 e 

01.10, no maravilhoso Hotel 

Vale da Mantiqueira, 

localizado na pequena cidade 

de Virgínia – Sul de Minas e 

a mochila com identificação 

do Distrito 4420. Fomos, 

Vani e eu, desfrutar deste 

agradável final de semana, 

na companhia de mais de 

250 companheiros do 

Distrito 4420 e fui recebido 

com todas as honrarias, com 

direito a até casal aide, 

discurso de apresentação, 

plantio de árvores com placa 

com nosso nome e na placa 

grande afixada no local onde 

foram plantadas mais de 200 

árvores constava o nome do 

Cláudio e o meu. Na verdade 

fiquei feliz demais com 

tamanha honraria e jamais 

pensei que fosse viver tal 

deferência. Vi que na 

verdade, este ano os 

governadores estão 

verdadeiramente FAZENDO 

A DIFERENÇA.  

        NOVEMBRO – mês da 

FUNDAÇÃO ROTÁRIA – 

dia 11 de novembro 

realizaremos o nosso 

primeiro SEMINÁRIO DA 

FUNDAÇÃO ROTÁRIA, 

em Itapecerica – MG, 

principalmente para os 

clubes da Área Norte do 

Distrito 4560, com a 

presença de palestrantes 

capacitados, como a 

companheira Ângela Maria 

Silva Rezende, 

Coordenadora Assistente da 

Fundação Rotária da Área 

22-B e Governadora 

2013/2014 do Distrito 4580, 

além dos companheiros de 

nosso Distrito que com 

certeza em muito nos 

enriquecerão com seus 

conhecimentos e em 

02.12.2017, realizaremos o 

segundo SEMINÁRIO DA 

FUNDAÇÃO ROTÁRIA, 

em Pouso Alegre – MG, 

principalmente para os 

clubes da Área Sul, do 

Distrito 4560. Se soubermos 

usar corretamente a 

Fundação Rotária, todos os 

nossos eventos serão um 

sucesso, pois é com ela que 

temos a oportunidade de 

mostrar o quão grande é o 

nosso trabalho voluntário no 

mundo – um benefício 

reconhecido 

internacionalmente pelo 

combate à erradicação da 

pólio, paz e resolução de 

conflitos, prevenção e 

tratamento de doenças, 

recursos hídricos e 

saneamento, saúde-materno 

infantil, educação básica e 

alfabetização, 

desenvolvimento econômico 

e comunitário e tantos 

outros. 

          Vamos mostrar em 

todos os nossos eventos o 

que fazemos no Rotary Club 

e também o quanto a 

Fundação Rotária faz a 

diferença no mundo. Como 

tenho dito por onde ando a 

FUNDAÇÃO ROTÁRIA é a 

menina dos olhos do Rotary. 

      Companheiros,  juntos 

somos mais fortes e encon-

tramos no companheiro a 

inspiração que precisamos. 

Nós somos o Rotary. Juntos, 

nós FAZEMOS A 

DIFERENÇA 

Governador João Bosco e esposa Vani 

Agende-se 

Visitas Oficiais 

 
NOVEMBRO/2017 

Dia 06 – Quarta – Varginha                        

Dia 07 – Terça – Machado 

Dia 08 – Quarta – Boa Esperança              

Dia 09 – Quinta – Cláudio 

Dia 11 – Sábado -Seminário da 

Fundação Rotária – Itapecerica – 

Área norte 

Dia 11 – 2ª Reunião do Colégio de 

Governadores - Itapecerica   

Dia 13 – Segunda – Carmo do 

Rio Claro    

Dia 14 – Terça – Pimenta – Mar 

de Minas                      

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 
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Dia 04 – Segunda – Formiga 

Dia 05 – Terça – Divinópolis 
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Dia 11 – Segunda – Oliveira 

Dia 12 – E-Club - Esperanto 
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 Mensagem do Presidente de RI 

 

 

nenhuma outra organização 

consegue igualar. Somos 

totalmente locais e totalmente 

globais: temos habilidades, 

contatos locais e conhecimento 

em mais de 35.000 clubes, 

praticamente em todo país do 

mundo. Mantemos uma 

reputação merecida baseada em 

transparência, eficácia e boas 

práticas de negócios. E 

justamente porque somos 

profissionais e voluntários 

altamente capacitados, chega-

mos a um nível de eficiência 

que poucas organizações 

conseguem chegar. 

Para simplificar, o dinheiro 

doado à Fundação Rotária rende 

muito mais do que o mesmo 

valor doado à maioria das 

instituições de caridade. Se 

quiser gastar fazendo algo de 

bom no mundo, nada melhor do 

que gastá-lo com a Fundação. 

Não se trata apena da minha 

fala, com tom de orgulho. Isso é 

algo visível e reflete-se em 

rankings feitos por organiza-

ções independentes. 

No centenário da Fundação, os 

rotarianos ultrapassaram a meta 

de 300 milhões de dólares. Em 

De diversas maneiras, a 

Fundação Rotária é uma 

presença invisível em nossos 

clubes. A maior parte do que 

fazemos semanalmente em 

nossos clubes e distritos, fa-

zemos sem o envolvimento 

ativo da Fundação. Mas nossa 

Fundação é invisível em nossos 

clubes assim como o alicerce de 

um prédio é invisível quando se 

está nele: o fato de não o 

vermos não significa que ele 

não exista. 

A Fundação que permitiu ao 

Rotary enfrentar a pólio é, de 

muitas maneiras, a mesma que 

sustenta os serviços do Rotary. 

Há 100 anos, desde que 

começou a existir com a 

primeira doação de $26,50 

dólares, a Fundação apoia e 

fortalece nossos serviços, instiga 

nossas ambições e nos permite 

ser a organização que somos. 

Por causa da Fundação, os 

rotarianos sabem que se a gente 

tem um sonho e se põe a 

trabalhar, muito pouco está fora 

de nosso alcance. 

Trata-se de um modelo incri-

velmente eficaz esse que temos 

aqui no Rotary, algo que 
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algum lugar do mundo, pessoas 

que talvez você jamais conheça 

levarão uma vida melhor, por 

sua causa. 

Por fim, é a nossa Fundação que 

nos leva a fazer o bem com 

nossas convicções mais íntimas: 

podemos fazer a diferença, 

temos o dever de fazê-lo e o 

trabalho conjunto - da forma 

mais eficiente possível - é a 

única forma de gerar mudanças 

reais e duradouras. 

 

Mensagem do Diretor de RI – Paulo Zanardi 
Seja um rotariano participativo 

Em 2011, o Rotary Club de Irati, PR (distrito 4730), 

fez um levantamento das principais necessidades de 

sua área de atuação e descobriu que a Santa Casa de 

Misericórdia tinha um índice de infecção hospitalar 

preocupante. Os associados foram atrás de profissio-

nais da área e discutiram qual seria a melhor solu-

ção. Chegaram à conclusão de que deveriam com-

prar uma autoclave (equipamento para esterilização 

do ferramental do centro cirúrgico). Sabendo do 

potencial da Fundação Rotária em ajudar financeira-

mente na obtenção desse tipo de equipamento, eles 

me procuraram. Na época, eu era presidente da 

Comissão Distrital da Fundação Rotária, então 

formatamos um projeto de Subsídios Equivalentes e 

fomos em busca de um parceiro internacional. 

Acontece que os clubes brasileiros queriam fazer 

projetos de 60 mil dólares e entrar com somente 

1.000 ou 2.000 dólares. Fiz contato com meus par-

ceiros internacionais e um deles me disse: “Espera 

aí, o Rotary Club de Irati tem um problema em sua 

comunidade e quer que nós o solucionemos sozi-

nhos? Se eles dividirem o problema conosco, topa-

mos a parceria”. Então, para não perder o parceiro, 

disse de imediato: “Nós topamos! Qual é a nossa 

parte?”. A resposta foi que deveríamos entrar com 

17 mil dólares. Pensei um pouco e respondi: 

“Fechado”. 

Quando avisei ao presidente que havia conseguido o 

parceiro, mas que o Rotary Club de Irati deveria 

participar com 17 mil dólares, ele me disse: 

“Governador, o senhor está louco”. Então expliquei 

a ele que, após o projeto ser aprovado e liberado pela 

Fundação Rotária, teríamos até seis meses para 

pagar e eu os ajudaria na obtenção dos recursos. 

Os companheiros do clube se reuniram e 

formataram um plano para arrecadar fundos. 

Agora não era mais pedir dinheiro à Fundação 

Rotária, mas, sim, fazer parceria com os empre-

sários, sendo que o Rotary Club entraria com 

70% dos recursos. Na reunião, um dos compa-

nheiros disse: “Estou muito feliz, meu filho aça-

bou de ser promovido a delegado da Receita 

Federal em Ponta Grossa”, cidade próxima a Irati. 

Outro comentou: “Ouvi dizer que eles doam 

produtos apreendidos de contrabando a projetos 

sociais”. Conclusão: foram falar com o delegado 

e ele liberou dois contêineres de objetos apreendi-

dos, organizou-se um bazar e logo os recursos 

foram obtidos. O clube conseguiu 17 títulos de 

Companheiro Paul Harris e 17 safiras em um 

mesmo ano, três vezes mais do que havia 

arrecadado em 45 anos de existência. E seu clube, 

já discutiu qual é a maior necessidade da sua 

comunidade? Verificou se é possível ajudá-la 

com recursos da Fundação Rotária? Temos 5 

milhões de dólares parados no Brasil que 

poderiam estar sendo aplicados na melhoria da 

qualidade de vida de nossas comunidades 

carentes. Pergunte ao seu governador com quanto 

o distrito pode ajudar o clube. Pergunte ao 

presidente da Comissão da Fundação Rotária se 

ele pode colaborar na realização de um projeto. 

Enfim, seja de fato um rotariano interessado e 

participativo no seu clube e no seu distrito. Essa é 

uma das coisas em que o Rotary faz a diferença. 
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Relatórios recebidos 
das ASR 

 
Relatórios de outubro recebidos 

até o dia 5 de novembro. 

 

BOA ESPERANÇA, 
BOM SUCESSO, 
CARMO DO CAJURU, 
CARMO DA MATA, 
CLAUDIO, 
CRUZÍLIA, 
DIVINÓPOLIS LESTE, 
GUAXUPÉ, 
IGUATAMA, 
ITAJUBA, 
ITAÚNA 
MONTE SIÃO, 
OLIVEIRA, 
OURO FINO, 
SÃO LOURENÇO, 
TRÊS CORAÇÕES. 
 

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 

 

 

 

comunidade, mas também 

contribuindo com a Fundação 

Rotária que faz um bem tão 

grande no mundo todo.  

         Companheiras, procure 

você também conhecer um 

pouquinho mais da nossa 

Fundação Rotária. Vocês 

terão duas grandes chances 

agora: dia 11.11.2017, em 

Itapecerica – MG e dia 

02.12.2017, em Pouso Alegre 

– MG, onde serão realizados 

os Seminários da Fundação 

Rotária, onde estarão 

presentes palestrantes que 

muito nos enriquecerão com 

seus conhecimentos. 

Acompanhem seus esposos. 

A presença de vocês em 

muito me alegrará. 

           Pois é amigas, já estou 

a pouco mais de um mês para 

terminar minhas visitas 

oficiais aos clubes de nosso 

4560. Conforme falo sempre 

se me perguntam se é 

cansativo eu respondo 

sempre: se disser que não 

estarei mentindo, mas uma 

coisa é certa, é muito 

gratificante e o carinho que 

venho recebendo de cada 

uma de vocês compensa 

qualquer cansaço, fadiga, 

estresse. É uma experiência 

única e inesquecível na vida 

de qualquer pessoa que se 

abdica de tudo para exercer o 

cargo de Coordenadora 

Distrital. 

           Vamos em frente, com 

muita fé em Deus e com o 

carinho de todas vocês. 

           Um abraço fraternal e 

amigo da amiga que lhes quer 

muito bem. 

 

            Vani 

 

 

 

uma de vocês compensa 

qualquer cansaço, fadiga, 

estresse. É uma experiência 

única e inesquecível na vida 

de qualquer pessoa que se 

abdica de tudo para exercer 

o cargo de Coordenadora 

Distrital. 

           Vamos em frente, 

com muita fé em Deus e 

com o carinho de todas 

vocês. 

           Um abraço fraternal 

e amigo da amiga que lhes 

quer muito bem. 

 

            Vani 
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Casas da  Amizade que são Notícia 
 

 
 
A Coordenadora Vani também foi 

recepcionada pela ASR de São 

Tiago com um chá, na residência da 

companheira Marina, onde 

primaram na qualidade do que foi 

servido, tudo delicioso. 

 

Em Carmo da Mata a ASR 

recepcionou a Coordenadora para 

um delicioso chá, na residência da 

companheira Édia, onde viveram 

momentos de muito companheiris-

mo e amizade. Sucos, bolos, patês, 

guloseimas mil, regaram o chá, a 

maioria feita pela anfitriã. 

 
 

Em Carmo do Cajuru o chá foi  

na Wiskycritório, regado a 

muita amizade, troca de ideias, 

companheirismo e entreteni-

mento. Muitas delícias foram 

servidas e saboreadas por todas. 

O chá da ASR de Itapecerica 

para a Coordenadora aconteceu 

na residência da companheira 

Lígia, em um ambiente 

lindamente decorado, comidas 

deliciosas e muita emoção. 

Palavras lindas proferidas pela 

presidente Ana Cristina, Tânia, 

Coordenadoras Marilene e 

Magali. Presença de 

companheiras da ASR de 

Oliveira o que muito alegro a 

nossa coordenadora. 

 

Com um carinho todo 

especial saúdo a cada uma 

de vocês, companheiras de 

caminhada. 

            Novembro – mês da 

FUNDAÇÃO ROTÁRIA – 

como sempre dizemos que: 

”só se ama aquilo que se 

conhece”, eu, cada dia 

mais, com o pouquinho que 

venho aprendendo nesta 

missão que abracei neste 

ano rotário 2017/2018, 

estou a cada dia amando 

mais a nossa Fundação 

Rotária. Estou vendo, em 

cada cidade, em cada clube, 

em cada ASR o trabalho 

incansável de compa-

nheiros e companheiras 

para darem a sua 

contribuição, seja ela 

mensal, seja como parte da 

renda dos eventos, seja 

através do programa “todos 

os rotarianos, todos os 

anos”, seja através de uma 

Empresa Cidadã, seja 

através da contribuição 

para a CASINHA FELIZ, 

dentre outras, mas sempre 

com aquele espírito de 

SERVIR, não só a nossa 

comunidade, mas também 

contribuindo com a 

Fundação Rotária que faz 

um bem tão grande no 

mundo todo.  

         Companheiras, 

procure você também 

conhecer um pouquinho 

mais da nossa Fundação 

Rotária. Vocês terão duas 

grandes chances agora: dia 

11.11.2017, em Itapecerica 

– MG e dia 02.12.2017, em 

Pouso Alegre – MG, onde 

serão realizados os 

Seminários da Fundação 

Rotária, onde estarão 

presentes palestrantes que 

muito nos enriquecerão 

com seus conhecimentos. 

Acompanhem seus esposos. 

A presença de vocês em 

muito me alegrará. 

           Pois é amigas, já 

estou a pouco mais de um 

mês para terminar minhas 

visitas oficiais aos clubes 

de nosso 4560. Conforme 

falo sempre se me 

perguntam se é cansativo 

eu respondo sempre: se 

"A Amizade foi a 

pedra fundamen-

tal sobre a qual o 

Rotary foi cons-

truído e a tolerân-

cia é o elemento 

que o sustenta. 

Haveria energia 

atômica suficiente 

para explodi-lo 

em mil pedaços, 

se não fosse pelo 

espírito de 

tolerância”. 

Paul Harris 
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Governadores Assistentes Fazem a Diferença                     Notícias do Distrito 
Reunião  de companheiris-

mo, na residência do GA 

Emílio do Rotary club de 

Arcos, Com presença de 

companheiros de Pains, 

Presença  Coord. dos Ga 

Wemersom, Também  foi 

apresentado 6  novos  

associados  aprovados onde 

ingressarão no RC de Arcos.  

 
2° Visita Oficial Ga Emilio 

Área 6 Rotary clube de  

Bambui, Abrindo a Reunião  

Abordando Tema Sobre a  

Fundação  Rotaria, Divul-

gando a Campanha no 

Distrito 100%, Pessoa em 

Ação, Seminário da Funda-

ção Rotaria em Itapecerica, 

11/11/2017 , May  Rotary, 

porque fazer Doações a 

Fundação Rotaria,  

 
Participou visita Governador 

em Carmo do Cajuru. 

 
 

 

 

 

 

 

 

   Bem Vindos Novos Associados! 
 

   
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Novos Associados: Dia 26/09 tomaram posse como novos 

rotarianos os companheiros Omar Barroso Brito e Luiz Sergio 

Leite no  Rotary de Itanhandu  

completando ao todo 20 companhei- 

ros. 

 

   Bem vindo também o compa- 

   nheiro do RC de Carmo do Cajuru 

   Rodrigo que recebeu o Distintivo 

   das mãos do governador João  

   Bosco Beze e seu padrinho foi o 

   companheiro GA Tovar. 

 

Aconteceu o segundo módulo 

do RLI (Instituto de Liderança 

Rotária) da área 06 na cidade de 

Bambuí dia 28/10/17. 

Facilitadores: Antonio Vieira 

(associado honorário Rotary C. 

Lagoa da Prata Princesa do 

Oeste, Elaine e José Antonio 

associados Rotary C. de 

Pimenta Mar de Minas, 

Gustavo associado Rotary C. de 

Carmo do Cajuru e Wemerson 

associado do Rotary C. de 

Pains). 

 
 

Dia 28 de setembro iniciou o 

primeiro módulo em Monte 

Sião do RLI – Facilitadores os 

companheiros Governadores 

João Otávio Veiga e Walmor 

Zambroti 

 
 

Rotary Club de Pains faz 

divulgação do dia 24 de outubro 

em praça pública onde também 

fez  aferimento de pressão  

 
 

Dia 21 de outubro o Rotary de 

Divinópolis Leste e o Interact 

fizeram panfletagem de 

divulgação da campanha do 

Rotary contra a paralisia infantil 

 

 

 

  

  

  

 

 
Ga Rosangela  fez Visitas 

em Carmo do Rio Claro dia 

19/10.(foto1) e Foto(2) visita 

em RC Boa Esperança no dia 

18/10 

 
 
GA Cida Bolonha em visita 

oficial ao Rotary Alfenas 

para entrega dos bilhetes 

 

 

2°  Visita Oficial Ga Emilio 

Área 6  ao Rotary clube de 

Iguatama, abrangendo vários 

temas. 

 
 

 
GA Assistente Ivan do RC 

de Oliveira participou de um 

almoço realizado pelo 

Interact de Oliveira 

 

GA Djalma, Rotary Club de 

Itajubá e Casa da Amizade 

participam da Campanha 

contra a Poliomielite no mês 

de Outubro. 
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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 
Errata: Informamos que na página 6 - "Clubes que são 

noticia", o Clube parceiro do 3º. Rotary Day em Pains, no 

dia 23/09/2017, foi o Rotary Clube de Pimenta - MAR 

DE MINAS, e não o RC de Pimenta. 

 

Rotary Club de Poços de Caldas - dia 11-10-2017-

Companheiros rotarianos visitam crianças da escola 

infantil," Cei Rotary Club " de Poços de Caldas para 

comemorar o dia da criança com salgados , refrigerante, 

bolo e entrega de brinquedos. 

 
 

Dia 12 de Outubro o Rotary Club de Lagoa da Prata 

Princesa do Oeste, comemorou mais uma vez o Dia das 

Crianças no bairro Sol Nascente em Lagoa da Prata/MG. 

Estiveram presentes cerca de 150 crianças, 13 Rotarianos, 

e mais 20 voluntários. O dia foi dedicado às crianças, 

onde o Rotary juntamente com o PSF do bairro Sol 

Nascente e o Grupo de Escoteiros, levaram uma manhã 

diferenciada a elas. Houve Cama Elástica, e foram 

distribuídos algodão doce, pipoca, brinquedos, cachorro-

quente, refrigerante e muitas guloseimas. Sem deixar de 

falar que animação e alegria não faltaram! E no dia 21 

realizou uma blitz educativa no semáforo da cidade, onde 

foram distribuídos cerca de 500 panfletos com informa-

ções do projeto End Polio Now! 

 

 

 

"O Rotary Club de Camacho, Distrito 4560, inaugurou no dia 

24/10/2017 um mural na área central da cidade em comemoração ao 

dia da Pólio Plus". 

 

 

 

Errata: Informamos que na página 6 - "Clubes que são 

noticia", o Clube parceiro do 3º. Rotary Day em Pains, no 

dia 23/09/2017, foi o Rotary Clube de Pimenta - MAR 

DE MINAS, e não o RC de Pimenta. 

 

Rotary Club de Poços de Caldas - dia 11-10-2017-

Companheiros rotarianos visitam crianças da escola 

infantil,"CEI Rotary Club" de Poços de Caldas para 

comemorar o dia da criança com salgados , refrigerante, 

bolo e entrega de brinquedos. 

 
 

Dia 12 de Outubro o Rotary Club de Lagoa da Prata 

Princesa do Oeste, comemorou mais uma vez o Dia das 

Crianças no bairro Sol Nascente em Lagoa da Prata/MG. 

Estiveram presentes cerca de 150 crianças, 13 Rotarianos, 

e mais 20 voluntários. O dia foi dedicado às crianças, 

onde o Rotary juntamente com o PSF do bairro Sol 

Nascente e o Grupo de Escoteiros, levaram uma manhã 

diferenciada a elas. Houve Cama Elástica, e foram 

distribuídos algodão doce, pipoca, brinquedos, cachorro-

quente, refrigerante e muitas guloseimas. Sem deixar de 

falar que animação e alegria não faltaram! E no dia 21 

realizou uma blitz educativa no semáforo da cidade, onde 

foram distribuídos cerca de 500 panfletos com informa-

ções do projeto End Polio Now! 

 

 

 

O Rotary Clube Poços de Caldas–Sul fez uma importante ação 

Rotaria no dia das crianças, onde levou uma creche inteira de 

um dos bairros mais carentes da cidade para passear de 

trenzinho Turístico  e após  promoveu festa na creche, com 

doces e várias mochilas com emblema do Rotary cheia de 

livros infantis para leitura e livros para colorir. Também 

promoveu o projeto “Cabide Solidário” que consiste em 

arrecadar roupas, agasalhos, sapatos novos e usados em ótimo 

estado e penduramos em um grande varal, onde as pessoas 

passam e simplesmente pegam o que precisam. Foram 

 distribuídos  mais de 2.000 peças de  roupas, sapatos e 

cobertores em 04 etapas deste projeto, que foram feitas nos 

últimos quatro meses. São escolhidos os bairros mais carentes 

na cidade e sempre feito em praças publicas. 

 

 
 

O RC de Pains divulgou a campanha End Polio Now através de 

um outdoor que mostrou um dos projetos internacionais de 

Rotary 

 
 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

O Interact Club Divinópolis 

Leste durante a semana do 

Interact realizou várias 

atividades, entre elas, fizeram 

uma parceria com uma 

hamburgueteria de 

Divinópolis onde receberam 

várias crianças carentes para 

provarem um delicioso 

hamburger. 

 

Também participaram dos 

eventos de Rotary 

International  sobre End 

Polio Now realizando uma 

panfletagem no dia 21/10 e 

outra no dia 02/11 
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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! 

Novembro – MÊS DA 
FUNDAÇÃO ROTÁRIA 

Todos os holofotes se voltam para a Fundação Rotária em 

novembro, mês em que divulgamos ainda mais os nossos 

programas e procuramos arrecadar fundos. Mas por que 

novembro? Em maio de 1956, o Conselho Diretor do Rotary 

International dedicou a semana de 15 de novembro como 

Semana da Fundação Rotária.  

Em 1961, quando fui à África do Sul como bolsista da 

Fundação, este mês já estava bem difundido entre nós, tanto que 

a maioria dos clubes sul-africanos realizava atividades nesta 

semana especial. Quando voltei à minha cidade, Unionville 

notei o mesmo enfoque ao entrar para o Rotary Club local. 

Muitos dos nossos clubes naquela época faziam suas reuniões 

em torno de refeições de baixo custo durante a Semana da 

Fundação Rotária, e doavam à entidade o dinheiro que 

economizavam. Esta era uma boa forma de arrecadar verbas 

para a Fundação numa época em que a maioria das 

contribuições era feita por clubes, não por rotarianos 

individualmente.  

Mas por que razão em 1956 o Conselho Diretor dedicou a 

semana de 15 de novembro à Fundação Rotária para depois 

expandi-la para o mês inteiro a partir de 1983-84?  

Em minha opinião, a decisão original de 1956 foi baseada na 

constatação de que muitos clubes do Hemisfério Norte, 

particularmente os grandes, não faziam muita coisa durante o 

verão, entre junho e agosto. Era melhor, então, dar um tempo 

aos clubes para que orientassem os seus associados sobre a 

Fundação. Como as contribuições para a entidade vinham dos 

clubes, era viável que eles tivessem mais tempo para doar ainda 

no primeiro semestre do ano rotário, permitindo o investimento 

das verbas em tempo hábil. Era uma situação em que todos 

saíam ganhando. Independentemente de esta minha hipótese 

estar certa, o Mês da Fundação Rotária tem sido (e continuará 

sendo) essencial ao sucesso da nossa entidade. Este é o mês em 

que os clubes e distritos continuam a tradição de difundir aos 

rotarianos o alto nível de qualidade dos nossos programas, que 

são fruto de suas contribuições. A nossa Fundação prima pela 

excelência e deve seu sucesso ao apoio dos rotarianos, muitos 

dos quais passaram a apreciar a entidade justamente em 

novembro. A importância do Mês da Fundação Rotária continua 

forte, e espero que todos os clubes se concentrem nisso neste 

mês. Esta é uma tradição significativa e produtiva, e eu encorajo 

todos os rotarianos a comparecerem a eventos da Fundação em 

seus clubes e distritos neste mês. Continue a tradição! Celebre a 

Fundação! * O autor é Ray Klinginsmith, chair do Conselho de 

Curadores da Fundação Rotária. 
 

Também realizaram o dia 

do Abraço e uma 

homenagem ao Rotary 

Patrocinador Divinópolis 

Leste. Parabéns jovens e 

dinâmicos companheiros. 

 

 

 

Major Donor 
 

Gov. João Calos Barbosa 

foi homenageado com o 

reconhecimento da 

Fundação Rotária, receben-

do o Pin, "Major Donor", 

em Reunião Festiva do RC 

de Monte Sião Parabéns 

Governador João Carlos. 

Você merece.  

 

 

 
Foto onde João Carlos e 

família participam da 

confraternização quando do 

recebimento da honraria. 

 



Rigidez na vida: Caminho Contrário a felicidade –  

 
 
 

. 
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A palavra rigidez é traduzida por 

firmeza, endurecimento, aquilo que 

não cede, imobilidade e inflexibi-

lidade. A questão que coloco é co-

mo vivemos essa rigidez na nossa 

vida e nas relações que construí-

mos? 

Atravessamos uma época de 

avanços tecnológicos diários, o 

conhecimento e as informações 

estão a tempo e a hora, disponíveis. 

Acredito que isso dá um poder, a 

nível intelectual para todos nós. Eu 

sei, eu posso! Eu tenho razão! Mas 

eu escuto o outro? Não, pois eu é 

quem sei. Se eu não escuto crio 

uma rigidez na minha forma de 

pensar. Para tudo temos uma 

justificativa e com isso não 

paramos para nos perguntar: o que 

sinto diante disso? Não importa o 

que eu sinto eu quero é ter razão. E 

não permitimos o outro fazer tal 

exercício. Como posso aprender 

com a fala deste outro? 

Pode-se perceber o lado positivo 

desse tempo de grandes avanços, as 

facilidades e rápidas conexões, as 

pesquisas, cura de doenças, muitas 

possibilidades, mas o que questiono 

é se sobra espaço para o sentir 

(aquilo que faz sentido para mim e 

para o outro). Eu identifico ou que 

eu sinto? E permito o outro falar 

sobre o que sente sem julgamento? 

Uma pessoa rígida não se abre para 

uma conversa, mas sim para uma 

tentativa de convencer o outro e se 

é assim como vai sentir (avaliar o 

que daquilo faz sentido para ele 

mesmo), já que a atenção esta 

voltada para controlar o outro e 

dizer que não é desse jeito – ter 

razão. E nessa tentativa, com a 

energia focada nisso, como terá a 

leveza e abertura para a felicidade? 

Se eu disputo, desprendo muita 

energia, é pesado, não tem espaço 

para leveza e flexibilidade - 

caminho para a felicidade. E mais: 

como permitir que o outro seja feliz 

com as nossas imposições? Como 

será essa relação? 

Uma relação que envolve a 

conversa e não o convencimento 

supõe, obviamente, um encontro de 

pessoas que tem pontos de vista 

diferentes, em que podem chegar a 

um acordo comum ou não, mas 

com a possibilidade de respeitar 

que existem pensamentos 

contrários. A relatividade é real e a 

rigidez nos leva a matar o outro e 

mutilar a sua autonomia. Isso é 

violência, é um tipo de abuso. Cada 

pessoa tem seu jeito, seu caminho, 

seu ritmo e gostos, desconsiderar 

isso é abusar, pois abuso pode ser 

 
uma conversa, mas sim para uma 

tentativa de convencer o outro e se é 

assim como vai sentir (avaliar o que 

daquilo faz sentido para ele mesmo), já 

que a atenção esta voltada para contro-

lar o outro e dizer que não é desse jeito 

– ter razão. E nessa tentativa, com a 

energia focada nisso, como terá a 

leveza e abertura para a felicidade? Se 

eu disputo, desprendo muita energia, é 

pesado, não tem espaço para leveza e 

flexibilidade - caminho para a felici-

dade. E mais: como permitir que o 

outro seja feliz com as nossas imposi-

ções? Como será essa relação? 

Uma relação que envolve a conversa e 

não o convencimento supõe, obvia-

mente, um encontro de pessoas que 

tem pontos de vista diferentes, em que 

podem chegar a um acordo comum ou 

não, mas com a possibilidade de 

respeitar que existem pensamentos 

contrários. A relatividade é real e a 

rigidez nos leva a matar o outro e 

mutilar a sua autonomia. Isso é 

violência, é um tipo de abuso. Cada 

pessoa tem seu jeito, seu caminho, seu 

ritmo e gostos, desconsiderar isso é 

abusar, pois abuso pode ser traduzido 

quando ultrapassamos nossos limites 

em relação ao outro e com isso o 

desconsideramos como uma pessoa e 

com sua individualidade.   

Contudo, só seremos flexíveis com o 

outro quando somos com a gente. 

Precisamos, também, aceitar nossos 

erros e imperfeições, não sabemos tudo 

por mais informações que temos, para 

dar passagem para o outro ser quem 

ele é. Aceitar como o outro se parece 

comigo, não é aceitar o outro, mas sim 

me aceitar na imagem do outro. É o 

começo, mas não basta, pois tem, 

também, as diferenças.   

Aceitar as diferenças faz parte do 

processo de maturidade e nos deixa 

próximos da felicidade – eu me aceito 

e aceito este outro igual e diferente de 

mim. Mas o que fazemos é o caminho 

ao contrário: impomos-nos (eu posso) 

diante dos outros porque acreditamos 

que assim seremos felizes. Perdemos 

de vista que é nesse instante que 

começam as disputas, as relações se 

tornam cada vez mais descartáveis 

(não sabemos tolerar e se rompem) e 

nos tornamos ansiosos e frustrados 

com isso, pois ficamos na tentativa de 

impor minha razão e nunca chegamos 

a lugar nenhum: eu não arredo o pé e 

outro também não. Ser feliz ou ter 

razão? Lembrem-se: o rio alcança o 

mar porque ele vai contornando os 

obstáculos na sua sábia flexibilidade.  

 

 

Em setembro,  a Chairman Kelly Christina partici-

pou do EEMA,  Encontro Europeu, Mediterrâneo e 

Africano que aconteceu em Varsóvia,  capital da 

Polônia. Estavam presentes 300 companheiros,  

todos envolvidos com o Programa Internacional de 

Intercâmbio de Jovens do Rotary. 

 

 

erros e imperfeições, não sabemos 

tudo por mais informações que 

temos, para dar passagem para o 

outro ser quem ele é. Aceitar como 

o outro se parece comigo, não é 

aceitar o outro, mas sim me aceitar 

na imagem do outro. É o começo, 

mas não basta, pois tem, também, as 

diferenças.   

Aceitar as diferenças faz parte do 

processo de maturidade e nos deixa 

próximos da felicidade – eu me 

aceito e aceito este outro igual e 

diferente de mim. Mas o que 

fazemos é o caminho ao contrário: 

impomos-nos (eu posso) diante dos 

outros porque acreditamos que 

assim seremos felizes. Perdemos de 

vista que é nesse instante que 

começam as disputas, as relações se 

tornam cada vez mais descartáveis 

(não sabemos tolerar e se rompem) 

e nos tornamos ansiosos e frustrados 

com isso, pois ficamos na tentativa 

de impor minha razão e nunca 

chegamos a lugar nenhum: eu não 

arredo o pé e outro também não. Ser 

feliz ou ter razão? Lembrem-se: o 

rio alcança o mar porque ele vai 

contornando os obstáculos na sua 

sábia flexibilidade.  
Camila Ribeiro Lobato  

Psicóloga/Psicoterapeuta Sistêmica/ - 

Terapia Ericksoniana e Sexologia Clí-

nica/ Pós Graduada em Terapia 

Cognitiva Comportamental-  Infância 

e Adolescência / Palestrante 

 

 

INTERCÂMBIO DO DISTRITO 4560 

   Alberto Bittencourt 
Aconteceu em Três Pontas,  dia 24 de 

outubro a Seleção distrital de PIJ. 

Estavam presentes 17 candidatos de 7 

Clubs do Distrito 4560 bem como o 

companheiro presidente do Rotary 

Club de Três Pontas,  o Governador 

João Beze e sua esposa Vani, vários 

companheiros do Rotary Club de Três 

Pontas e rotarianos do distrito, além de 

pais. Alguns inbounds e rotex estavam 

presentes também. 

 

 
 

 

Aconteceu em outubro em São Luís o 

37 encontro da ABIJ,  Associação 

Brasileira de Intercâmbio de Jovens. 

Estavam presentes 150 companhei-

ros. A Chairman Kelly Christina 

palestrou sobre o assunto: Acordos 

quebrados, corações partidos.  

 

 



 
 
 
 
 
 

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

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

Classificação Rotary Club  Classificação Rotary Club  
1º lugar Itajubá – 100% 1º lugar Divinópolis Leste – 89,93%  

2º lugar Itajubá-Oeste – 94,62% 2º lugar Varginha – 88,14%  

3º lugar Machado – 92,80% 3º lugar Elói Mendes – 87,50%  

4º lugar Camacho – 90,10% 4º lugar Itapecerica – 85,50%  

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

Nº Rotary Club de 
Nº 

Reuniões 

Sócios Informados por: Admissão Baixas % 

RI 
30/06/2017 

Club 
31/10/2017 

Outt/ 
2017 

Out/ 
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) N/I 19 19 - -  

5 Boa Esperança (8196) 04 22 22 - 01 74,00 

6 Bom Sucesso (25292) N/I 14 14 - -  

7 Brazópolis (8198) N/I 10 10 - -  

8 Camacho (84366) 05 09 12 - - 90,10 

9 Cambuí (30655) 05 11 10 - - 76,00 

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 - - 73,44 

14 Carmo do Cajuru (8204) 03 31 33 01 - 85,05 

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

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

17 Cláudio (8207) 04 19 21  - 76,00 

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 - - 89,93 

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

24 E-Club Esperanto (88478) 03 20 23 - - 75,00 

25 Elói Mendes (8212) 04 39 43 - - 87,50 

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

27 Guaxupé (8214) 02 18 19  - 76,00 

28 Guaxupé – Cafezais (87147) 04 14 15 - - 81,00 

29 Iguatama (8215) 03 20 21  - 79,00 

30 Ilicínea (84198) N/I 05 05 - -  

31 Itajubá (8216) 0´5 17 17 - - 100,00 

32 Itajubá 19 de Março (25350) 03 07 09 - - 81,47 

33 Itajubá-Oeste  (8219) 04 16 16 - - 94,62 

34 Itanhandú (24157) 04 18 20 02 - 85,00 

35 Itapecerica (8219) 05 35 36 - - 82,50 

36 Itaúna  (8220) 04 32 33 - - 81,00 

37 Itaúna-Cidade Educativa (22535) 04 21 19 - - 78,90 

38 Itaúna-Cidade Universitária (22536 05 20 20 - - 85,00 

39 Lagoa Prata-Princesa Oeste(87202) 04 14 17 - - 88,24 

40 Lavras  (8223) N/I 14 19  -  

41 Lavras-Dos Ipês (86677) 06 18 18 - - 72,00 

42 Lavras-Sul (8224) 04 26 24 - 01 63,79 

43 Machado (8225) 04 21 21 - - 92,80 

44 Mateus Leme – Centro (82941) 03 12 13 - - 80,00 

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

46 Monte Sião (27238) 05 14 15 - - 72,00 

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

48 Oliveira (8228) 03 18 18 - - 87,00 

49 Ouro Fino (64674) 04 15 13 - - 77,00 

50 Pains (8229) 04 17 20 - - 76,00 

51 Perdões (58389) N/I 11 11 - -  

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

53 Pimenta- Mar de Minas(88244) 05 16 14 - 01 74,28 

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

55 Poços de Caldas  (8232)  N/I 18 18 - -  

56 Poços de Caldas Sul (8233)  03 18 22 - - 83,00 

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

58 Pouso Alegre-Sul  (51719) 05 27 28 - 01 59,00 

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

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

61 São Tiago (8238) 05 14 18  - 81,11 

62 Três Corações (8240) N/I 26 28 - -  

63 Três Pontas (8241) 04 18 20  - 82,00 

64 Varginha (8242) 05 25 27 - - 88,14 

 Total de companheiros no Mês  1187     

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-
rem os bilhetes. O Carro 
Nissan March –Zero Km 
será sorteado pela Loteria 
Federal no dia 12 de maio 
e entregue na Conferên-
cia Distrital em Caxambu 
dia 20/5/2018. 
 
- Cada bilhete custa R$ 
30,00 (trinta reais) e cada 
companheiro receberá 10 
bilhetes para vender. 
 
- O valor arrecadado 
tirando as despesas 
decorrentes, será encami-
nhado à Fundação 
Rotária (Fundo Anual de 
Programas) em nome do 
Clube, entretanto, caso o 
clube queira encaminhar 
em nome do associado, 
deverá enviar, até 
30/04/2018, relação con-
tendo: nome do associa-
do, ID e CPF. 
- Obs: O Companheiro 

secretário de cada clube 
deverá encaminhar à 
Coordenação, uma relação 
contendo o numero do 
bilhete, nome do vendedor e 
comprador junto com o 

telefone.  
-Não havendo ganhador do 
carro no dia 12 de maio de 
2018, o valor integral, será 
revertido para a Fundação 
Rotária. 

- Eu já estou escolhendo 
a cor do meu carro. 
Também Gostei desta! E 
Você? 

 
 
A frequência deverá ser 

informada, no endereço: 

http://sistemas.rotary4560.org

.br/ e no email 

hortaribeiro@gmail.com        
 

http://sistemas.rotary4560.org.br/
http://sistemas.rotary4560.org.br/
mailto:hortaribeiro@gmail.com
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35ª Visita Oficial - Rotary Club de Ilicínea - apesar do clube 

estar com apenas cinco companheiros o Governador e sua 

esposa foram recebidos carinhosamente na entrada da cidade. 

Visitaram a Igreja Matriz Nossa Senhora Aparecida onde 

fomos carinhosamente recebidos pelo Vigário Padre Luciano, 

que contou a história da centenária igreja. Seguiram para a 

Igreja Rainha da Paz, que fica em um ponto alto da cidade, 

com linda vista, Igreja esta feita idêntica a que existe em 

Medjugore, inclusive a cor da tinta. Na Pizzaria Bella Itália, 

aconteceu a reunião com o Presidente, Tesoureiro e Secretário 

e a Assembleia. Na festiva aconteceu a posse da presidente 

2017/2018, Sílvia Aparecida Costa, que se comprometeu com 

o Governador a chegar a 15 sócios em breve. Muito alegrou a 

todos a presença de 8 dos 9 vereadores de Ilicínea, inclusive o 

Presidente da Câmara, bem como dos companheiros de Boa 

Esperança. , 
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33ª Visita Oficial - Rotary Club de Campo Belo - 

recepcionados no Marco Rotário, debaixo de uma 

abençoada chuvinha. Seguiram para o Hotel Alvorada 

onde aconteceu a reunião com o Presidente, Tesoureiro 

e Secretário . Houve uma visita a APAC - Associação 

de Proteção e Assistência aos Condenados - onde tem 

hoje 62 condenados, em regime fechado e semiaberto, 

encaminhados pela Justiça, com bom procedimento. Um 

grupo apresentou dois números musicais, com violão, 

bateria, cantores (uns 40). Aconteceu a Assembleia no 

Hotel Alvorada. Às 20 horas aconteceu a Reunião 

Festiva com a admissão de um novo associado, Osmar. 

 

 
 

34ª Visita Oficial - Rotary Club de Candeias - chegada 

no trevo da cidade onde grande número de rotarianos 

com suas esposas os aguardavam, debaixo de uma fria 

chuva de primavera. Conheceram a Vila Vicentina, onde 

é administrada por um rotariano. A Vila é muito bem 

cuidada e está passando por uma reforma para melhor 

atender seus 72 idosos e idosas. Houve a Assembleia. 

Às 20 horas aconteceu a Reunião Festiva que fez toda a 

DIFERENÇA, foi à luz de velas, devido a falta de 

energia na rua da sede. A energia voltou quando a 

cerimônia protocolar já havia terminado e estava 

acontecendo um bingo beneficente. Em seguida foi 

servido um delicioso jantar.  

 



Onde Anda o nosso Governador Béze 
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36ª Visita Oficial - Rotary Club de Cristais – O casal 

João Bosco e Vani foram recebidos as 11:00 horas na 

Imagem da Mãe Rainha por grande número de rotarianos e 

seguiram  para o Marco Rotário. Logo após aconteceu a 

reunião com o Presidente, Tesoureiro e Secretário no 

Restaurante Boa Vista do rotariano Paulo Giovanni. Às 

14:00 horas o Governador foi a sede da APAE onde foi 

servido um lanche em comemoração a Semana das 

Crianças e visitou a facção do Presidente, que hoje emprega 

mais de 150 pessoas e a da sua esposa Camila mais de 120. 

Às 16:30 aconteceu a reunião com o Rotaract e Interact e 

logo após a Assembleia, na sede do clube. Às 20:00 horas 

aconteceu a Reunião Festiva no espaço de festas Boa Vista, 

com a presença de grande número de companheiros, 

companheiras, rotaractianos e interactianos. Houve posse 

de dois rotaractianos no Rotary, Vanessa e David.  

 

 
 

37ª Visita Oficial - Rotary Club de Itapecerica - 

Recepcionados na entrada da cidade por grande número de 

rotarianos e damas da ASR, seguiram visitando os quatro 

marcos rotários, o do Rotaract e Interact. A reunião com o 

Presidente, Secretário e Tesoureiro aconteceu no lindo 

Hotel Palestina. O Governador Béze seguiu com o 

Governador Fabiano para visita ao Prefeito Wirley Reis na 

Prefeitura, juntamente com o Presidente Fatinho e outros 

companheiros e visita Asilo. Fez em seguida a reunião com 

o Rotaract e Interact e a Assembleia, na sede da Câmara 

Municipal. Às 20 horas aconteceu a reunião festiva, 

iniciando com a entrega de um cheque no valor de R$ 

1.500,00 para o Educandário São João Batista e logo após o 

Governador Béze teve a grata surpresa e a alegria de 

receber das mãos do Presidente da Câmara o Título 

Honorário de Cidadão Itapecericano, aprovado pela Câmara 

Municipal por unanimidade e com aprovação também do 

Prefeito Wirley Reis. O companheiro Welliton fez uma 

saudação maravilhosa ao Governador, recheada de elogios. 

e gentilezas, a quem muito agradecemos. A festiva contou 

com as ilustres presenças dos Governadores Peçanha, 

Fabiano, Angelo, Paulo e Béze, companheiro José Maria - 

Divinopolis Leste, Ilacir/Angela, Maria José Freire, 

Ivan/Duda, Wilson/Cristiane e Mariana, Rita e Sonia da 

 
 
38ª Visita Oficial - Rotary Club de Carmo da Mata - 

pontualmente às 10 horas chegamos no marco rotário onde 

vários rotarianos e senhoras da ASR os aguardavam. 

Seguiram para a Pousada José e Maria aconteceu a reunião 

com o Presidente, Secretário e Tesoureiro. Às 15 horas o 

Governador foi visitar a Apae e a Santa Casa. Às 18 horas 

o Governador fez sua reunião com o Rotaract e Interact e 

em seguida a Assembleia, acompanhada da festiva, que 

contou com a presença da família rotária de Carmo da Mata 

e vários companheiros e damas da ASR de Oliveira. 

Momento este com contou com as sábias palavras do RDI 

Arthur Milanez, da protocolo daASR Joana Bedin, da 

presidente da ASR Dona Eloina e do Presidente Danilo. As 

damas da ASR todas de blusa rosa em homenagem ao 

Outubro Rosa, encabeçado pelo Interact. Foi servido um 

delicioso jantar com bolo de sobremesa.  
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39ª Visita Oficial - Rotary Club Carmo do Cajuru - Às 

9:00 horas foram recepcionados pelos rotarianos e damas 

da ASR. Seguiram para a Prainha onde plantaram várias 

mudas de árvores e foi realizada a reunião com o 

Presidente, Tesoureiro e Secretário. Conheceram a fábrica 

de móveis Look Móveis, de propriedade dos rotarianos 

Jorge e Júlio e seus irmãos. Almoçaram no Restaurante 

Casa Grande, do companheiro Gustavo e sua mãe Edna. O 

Governador foi conhecer 3 projetos que o Rotary dá a sua 

contribuição: Creche Cordeiro de Deus, Casa do Menor 

Dona Hortência Ribeiro e Projeto Luta pela Vida Às 20 na 

sede do Rotary houve a Reunião Festiva, onde aconteceu a 

posse do companheiro Rodrigo. A festiva contou com a 

presença dos Governadores Peçanha, Fabiano, Ângelo e 

Paulo Ramos e Exmo Prefeito Municipal.  

 

 
 

40• Visita Oficial - Rotary Club de Camacho - Às 10 

horas o casal chegou no Marco Rotário onde diversos 

companheiros e companheiras os aguardavam. Após as 

fotos seguiram para conhecer o Projeto de Recuperação da 

Mata Ciliar do Rio Santana e o Governador aproveitou para 

comer amora, plantada pelos rotarianos anos atrás e 

apreciar o canto do sabiá. Em seguida aconteceu a reunião 

do Presidente, Secretário e Tesoureiro. A Tarde o 

Governador seguiu acompanhado do Presidente para a 

Rádio Hipnose onde deu uma entrevista falando sobre 

Rotary, Dia Mundial Contra a Pólio, Fundação Rotária, 

Prova Quádrupla, entre outros assuntos, no programa de 

maior audiência da cidade. Houve a Assembleia e a reunião 

com o Interact. A Reunião Festiva, na sede da Câmara 

Municipal contou também com a presença do Governador 

Fabiano.  
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41ª Visita Oficial - Rotary Club de São Tiago – O casal 

visitou o clube afilhado do Rotary Club de Oliveira, por 

quem eles tem um carinho todo especial. Chegaram 

debaixo de um chuvisco, mas mesmo assim vários 

companheiros e damas da ASR os aguardavam. Seguiram 

direto para visita ao Albergue São Francisco de Assis, onde 

o Rotary e a ASR ajudam mensalmente e tem o rotariano 

Fernando Caputo na presidência. Aconteceu a reunião do 

Presidente, Secretário e Tesoureiro. Almoçaram 

acompanhados do casal Presidente e do Prefeito Municipal 

Sr. Denilson. O Governador foi com alguns companheiros 

para as margens do Rio Jacaré, onde o Rotary já plantou 

mais de 4.000 mudas de árvores e neste dia replantaram as 

que morreram. Às 17 horas aconteceu a Assembleia e às 20 

horas a Reunião Festiva, feita com todo zelo e capricho. Na 

ocasião foram premiados os 3 finalistas no Concurso de 

Redação, com o tema “O Rotary faz a Diferença “, dos 

alunos da Escola Afonso Pena Júnior.   

 

 
 

42ª Visita Oficial - Rotary Club de Nepomuceno - 

Recepcionados às 10 horas próximo à Estação Rodoviária, 

onde tem uma linda árvore plantada pelo Governador 

2015/2016, Paulo Roberto Ramos, com direito a placa. 

Houve a Reunião com o Presidente e Tesoureiro O 

Governador seguiu acompanhado do Presidente para uma 

visita SSVP e à Exma Srta. Prefeita Municipal. Às 17:30 

aconteceu a Assembléia na J.A.Pedroso. Na Choperia 

Coliseu, às 20 horas, aconteceu a reunião festiva, que foi 

aberta pela linda voz da jovem Jenifer, cantando solo o 

Hino Nacional. Logo após Jenifer foi homenageada pela 

criação do Projeto Luz e Vida, que ensina música para 

quase 50 jovens, com recursos próprios e que agora vai ter 
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EDITAL DE INDICAÇÃO DO GOVERNADOR 

2020-21 - DISTRITO 4560 

 
O Governador do Distrito 4560 do Rotary International, João Bosco Ribeiro 

Beze, 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 2020-2021. 

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 

30 de dezembro de 2017, impreterivelmente. 

 

A/C do Governador João Otavio Veiga Rodrigues 

Presidente da Comissão de Indicação 

Avenida Pe Cletus Francis Cox 777 – Casa 22  

Village São Luiz. – Poços de Caldas Minas Gerais – Brasil 

37714- 620 

 

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 2020, 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: João Otavio Veiga 

– Governador 2016-17, Paulo Roberto Ramos Governador 2015-16, Ângelo 

Antônio de Freitas- Governador 2014-15, Virgílio Augusto Bandeira – 

Governador 2013-14, Aristides Beraldo Garcia - Governador 2012-13, . Sob 

a presidência do primeiro, deverá proceder a indicação do Governador 2020-

21até o dia 31 de Janeiro de 2018. 

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 2018. 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 2016.   

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. 

 

Oliveira, MG, 25 de outubro de 2017 

 

João Bosco Ribeiro Béze 

Governador do Distrito 4560 

 

aconteceu a Assembleia na J.A.Pedroso. Na Chopperia 

Coliseu, às 20 horas, aconteceu a reunião festiva, que foi 

aberta pela linda voz da jovem Jennifer, cantando solo o 

Hino Nacional, e logo após ela foi homenageada pela 

criação do Projeto Luz e Vida, que ensina música para 

quase 50 jovens, com recursos próprios e que agora vai ter 

apoio do Rotary. A Prefeita Municipal enalteceu o trabalho 

do Rotary na comunidade de Nepomuceno. Presentes o 

Governador Virgílio/Adriane e alguns companheiros do 

Lavras Sul.  

 

 
 

43ª Visita Oficial - Rotary Club de Perdões – O casal foi 

recepcionado às 10 horas na fábrica de Móveis América, de 

propriedade do Companheiro Paulo. Em seguida foram 

visitar o Marco Rotário e nele fotografar. Houve a reunião 

com o Presidente, Tesoureiro e Secretário. Às 15 horas o 

Governador foi juntamente com a Presidente Júnia e alguns 

companheiros visitar a Latemp, que atende mais de 200 

crianças por dia, de 6 meses a 16 anos e a Santa Casa de 

Perdões. Às 17 horas, na sede social, aconteceu a 

Assembleia do clube, que contou com a presença do 

Governador Virgílio e da GA da Área 12, Adriane. Após 

servirem um saboroso café e compartilharmos de 

momentos de muito companheirismo. 
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Prestação de Contas – Distrito 4560 – Ano Rotário 2017/18 

Arrecadação Anual – com a Per capta Distrital – 31/10/2017 
Material apresentado pelo Tesoureiro Distrital Nivaldo Selmo Diniz Araújo- ano Rotário 2017/18 

NÚMERO VALOR     
RECEITA 

REALIZADA 
  

ASSOCIADOS PERCAPTA TOTAL   77.624,77   

1172 R$ 188,00 
R$ 

220.336,00 
  DESPESAS    

VALOR A SER DISTRIBUÍDO 
R$ 

200.336,00 
  303,15   

   
      

DISTRIBUIÇÃO E GASTOS 

DESCRIÇÃO/% 
RECEITA 

PREV 
RECEITA 

REAL 
DESPESAS SALDO 

CONFERÊNCIA - 60% 120.201,60 46.574,86 181,89 46.392,97 
DESP. GOV. INDICADO -3 % 6.010,08 2.328,74 928,47 1.400,27 
COLÉGIO GOVERNADORES - 5% 10.016,80 3.881,24 1.251,06 2.630,18 
DESP. GOV. ELEITO -7 % 14.023,52 5.433,73 21,22 5.412,51 
DESP ROTARACT/INTERACT - 4% 8.013,44 3.104,99 2.489,05 615,94 
DESP DO GOVERNADOR - 14%   28.047,04 10.867,47 4.065,47 6.802,00 
GOV ASSISTENTES - 7%   14.023,52 5.433,73 21,22 5.412,51 
ESCRITÓRIO CENTRAL - LAVRAS 9,07% 20.000,00 2.500,00 1.439,50 1.060,50 

TOTAIS 220.336,00 80.124,77 10.397,88 69.726,89 

      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 

 
Corrida contra a Pólio de 2017 
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Prezados governador e presidente de Comissão Distrital da Fundação Rotária: 

Há menos casos de pólio no mundo hoje do que nesta mesma época do ano passado e o vírus continua endêmico em apenas três 

países. Certamente estas são conquistas fantásticas, mas a nossa meta não é ter poucos casos, e sim chegar a zero.   

Em 18 de novembro, uma equipe de funcionários do Rotary e eu, juntamente com líderes seniores do RI e rotarianos do Distrito 

5500 e de outras partes do mundo, participaremos da corrida ciclística El Tour de Tucson para arrecadar fundos para esta 

iniciativa. Anualmente, mais de 9.000 pessoas percorrem os 180 quilômetros da corrida, que é um dos principais eventos 

ciclísticos dos EUA. Este ano, a meta da Corrida Contra a Pólio é arrecadar US$10 milhões, o que inclui a equiparação de 2:1 da 

Fundação Bill e Melinda Gates. 

O seu distrito pode ajudar a alcançar esta meta fazendo uma doação especial de FDUC à Corrida Contra a Pólio. O distrito com 

maior contribuição de FDUC à campanha receberá a visita do presidente-eleito, Barry Rassin, e os cinco distritos que mais doarem 

FDUC ao Pólio Plus (incluindo à Corrida Contra a Pólio) de 1º de julho a 30 de abril serão reconhecidos no palco da Convenção 

do RI, em Toronto. 

Para doar FDUC à Corrida Contra a Pólio, preencha o formulário e envie-o até 30 de novembro. Doações pessoais à campanha 

também são incentivadas e contam para o reconhecimento Companheiro Paul Harris. Todas as doações à Corrida Contra a Pólio 

serão equiparadas na proporção de 2:1 pela Fundação Bill e Melinda Gates. 

Outra maneira de apoiar este esforço é se juntando à nossa equipe de ciclistas. Se algum rotariano estiver interessado em participar 

da corrida em Tucson, EUA, incentive-o a se inscrever . Outra alternativa é participar da corrida usando uma bicicleta  

estacionária.  Inscreva-se hoje para participar da Corrida Contra a Pólio pedalando uma bicicleta ergométrica em casa ou na 

academia, em qualquer horário de 12-18 de novembro. Obrigado por apoiar o Pólio Plus. Com a sua ajuda, em breve a pólio será 

coisa do passado.  
John Hewko  
Secretário-geral 

 

http://rotary.msgfocus.com/c/15lDaMfjGLOUTwZLdStih2eJF4
http://rotary.msgfocus.com/c/15lDbu86uvRJoaLXknKC80ZuED
http://rotary.msgfocus.com/c/15lDcTTG5ZXmnsklxojfPYv0DL


IRA - Intercâmbio Rotário da Amizade 
 

Este ano estou como chairman do IRA do Distrito 4560. O 

IRA, Intercâmbio Rotário da Amizade, é um programa de 

intercâmbios internacionais por meio do qual seus 

participantes - associados e amigos do Rotary - revezam 

visitas uns aos outros. Os participantes do Intercâmbio Rotário 

da Amizade podem ser rotarianos ou não rotarianos, viajam 

sozinhos, em casal, com a família ou em grupos. Os distritos 

envolvidos se comunicam antecipadamente para decidir o 

propósito, o formato, a data, os aspectos logísticos e a duração 

de cada viagem. Os intercâmbios oferecem uma chance 

singular para imersão e interação cultural. Além de promover 

a compreensão global, o programa pode incluir atividades 

profissionais, fortalecer o companheirismo e muito mais. Os 

custos dos intercâmbios são cobertos pelos participantes. Os 

visitantes desfrutam da  hospitalidade de seus companheiros e 

fazem uma viagem internacional realmente singular. Os 

anfitriões têm a oportunidade de fazer novos amigos e 

aprender sobre diferentes culturas, ao mesmo tempo em que 

mostram sua parte do mundo aos seus hóspedes. 

 

Benefícios: 

Amplia a compreensão internacional; Oferece uma perspectiva 

diferente de profissão ou trabalho específico; Promove a 

formação de amizades duradouras; Estabelece uma base para a 

paz e serviços humanitários; Oferece oportunidades para 

envolvimento ativo e apoio a projetos; Fornece a chance de 

aprender sobre o povo, comida, idioma, costumes e história de 

uma região e Possibilita encontrar parceiros para subsídios 

Fonte: https://www.rotary.org/pt/our-programs/friendship-

exchange 

Este ano nosso distrito, através do companheiro José Carlos 

Azevedo do Rotary club de Monte Sião, já temos uma parceria 

firmada com distrito 4455 de Lima no Peru. Este Intercâmbio 

irá ocorrer em abril e outubro de 2018. Sendo que em abril 

nossos companheiros irão à Lima e em outubro receberemos 

os companheiros peruanos. Este Intercâmbio com o Peru está 

a cargo do companheiro José Carlos. Quem tiver interesse em 

informações ou inscrições neste IRA, peço para entrar em 

contato diretamente com ele através do e-mail: 

josecarlos.azevedo@gmail.com . Gostaria de lembrar que 

haverá um processo seletivo em nosso distrito para ocupar as 

vagas deste IRA. 

Nosso distrito já recebeu mais algumas propostas para IRA 

com outros países, mas ainda não fechamos as parcerias é só 

iremos concretizá-las se houver em nosso distrito 

companheiros interessados em viajar e consequentemente 

hospedar os companheiros destes países, lembrando que as 

despesas de viagem são custeadas pelos companheiros. 

São os seguintes distrito que já temos contato: 

Distrito 9920 de Cook Isllands da Nova Zelandia (através do 

cp. José Carlos) 

Distrito 2470 de Atenas na Grécia (através do cp. José Carlos) 

Distrito 2452 - 9 países: Líbano - Chipre - Jordânia - Bahrain - 

Sudão - Emirados Árabes Unidos - Armênia - Geórgia e 

Palestina  

Distrito 2430 Turquia 

Distrito 3030 Índia 

Distrito 3141 Mumbai Índia 

Estamos também tentando contato com outros distritos, 

principalmente na América do sul (Colômbia e Argentina)  

Caso algum companheiro ou grupo de companheiros tenha 

interesse em participar de um intercâmbio com algum destes 

países, peço para entrar em contato para realizarmos o acerto 

com os distritos. 

Estamos à disposição para esclarecimentos e em breve 

divulgaremos mais informações, 

 

Rogério Leão D'Alessandro 

Chairman Intercâmbio Rotário da Amizade  Distrito 4560 

rogeriodalessandro@gmail.com 

 

Instituto de liderança Rotária – Região 

de Monte Sião  
Colaboração - Carmen Rodrigues 

 

Primeiro treinamento do 

INSTITUTO DE LIDERANÇA ROTARIA 

abrangendo a região de Monte Sião aconteceu dia 28 de 

novembro em Monte Sião-MG, com a participação de 

companheiros do Rotary Club de Monte Sião, Rotary Club de 

Ouro Fino, Rotary Club de Pouso Alegre Sul e Rotary Club de 

Socorro-SP, tendo como instrutores governador 2016/17, João 

Otávio e governador 2010/11, Walmor Zambroti, contou com 

o apoio de Carmen Sílvia Toledo Da Pós Rodrigues, do 

Rotary Club de Poços de Caldas. 

O Instituto de Liderança Rotária, iniciado em 1992 e já 

organizado em 153 Distritos, divididos em 36 Divisões, 

cobrindo 80 Países, tem como principal objetivo desenvolver 

o melhor conhecimento sobre Rotary e habilidades de 

liderança Rotária, com informações atualizadas sobre 

objetivos, programas e rotinas administrativas com foco no 

desenvolvimento de futuros líderes, fundamentais para o 

contínuo desenvolvimento de nossos Clubes e nossa 

Instituição. 

É importante o registro de que os objetivos de apoiar o 

desenvolvimento de novos líderes, dentro da filosofia do 

Instituto de Liderança Rotária, em nenhum momento se 

sobrepõem aos programas e todos os esforços de 

capacitação/treinamento desenvolvido pelas respectivas 

Comissões de Capacitação e Instrução em cada um de nossos 

Distritos.  

Embora seja um programa não oficial do Rotary International, 

tem o apoio de um número substancial de presidentes e 

diretores do RI anteriores e atuais. O conselho diretor do RI 

aprovou uma resolução recomendando ILR ou programas 

similares aos Distritos, e, o Conselho de Legislação 

recomendou por duas vezes o ILR à Diretoria. 

Diferentemente do PETS, Assembleia Distrital e outros 

treinamentos oficiais do Rotary International, que são 

treinamentos específicos de trabalho, o ILR é um 

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO GERAL, isto é, fornece aos 

participantes um amplo conhecimento sobre Rotary. 

É composto por três diferentes módulos, cada um ministrado 

em um único dia, sendo a participação em cada etapa pré-

requisito para participação na seguinte.  

No Distrito 4560, neste mês de outubro, foram aplicados 

módulos em Bambuí (2º módulo), em Lavras (1º modulo), 

Monte Sião (1º módulo). Em novembro, o 2º módulo acontece 

em 2 cidades: dia 18/11/2017 em Lavras e dia 25/11/2017 em 

Ouro Fino, a partir das 8H: 00min. 

(Fontes https://distrito4600.wordpress.com/2014/11/18/voce-

conhece-o-ilr-instituto-de-lideranca-rotaria/  e 

http://www.rotary4420.org.br/1213/pg.asp?id=1
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