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po, é, também, uma conven-

ção. E o Rotary, mui sabia-

mente, convencionou que é 

nele que deveremos celebrar a 

FAMÍLIA. 

  É imperioso, entretanto, que 

definamos o que vem a ser 

uma família. “Família é um 

sistema social uno, composto 

por um grupo de indivíduos, 

cada um com um papel 

atribuído, e embora diferen-

ciados, consubstanciam o 

funcionamento do sistema”. 

Neste contexto, a exemplo de 

qualquer outra organização, o 

nosso Rotary International, 

enquadra-se, perfeitamente, 

como sendo uma grande 

família. Família esta, no mo-

mento composta por mais de 

1.200.000 membros, espalha-

dos por vários países no mun-

do. Não obstante este distan-

ciamento entre seus membros, 

o funcionamento do sistema 

ajusta-se perfeitamente para 

atingir seu objetivo: o de 

SERVIR. 

 E nosso Rotary International 

que em fevereiro vindouro, 

completará 113 anos de 

excelentes serviços prestados a 

humanidade, e que é nossa 

grande família rotária, espera 

que todos nós, ao atingir seu 

objetivo, possamos tornar o 

mundo cada vez mais 

brilhante e iluminado. 

 Aos ensejos das festividades 

natalinas e a proximidade do 

ano que se avizinha, esta 

governadoria deseja a todos 

muitas felicidades e que juntos 

possamos FAZER A DIFE-

RENÇA, primeiramente em 

nossas vidas, em nossas famí-

lias, em nosso clube, em nossa 

comunidade e no mundo. 

 

           João Bosco Ribeiro 

Béze 

           Governador 2017/2018 

           Distrito 4560 

 

Copérnico, a Leonardo da 

Vinci, somente sabiam dis-

tinguir a noite do dia. Aquela, 

porque escurecia este porque 

clareava, e era hora de, na 

qualidade de coletor caçador, 

buscar o imprescindível para a 

satisfação de suas neces-

sidades primitivas. Nada mais! 

  Nós outros, que temos o 

privilégio de poder contar com 

os ensinamentos deixados por 

aqueles iluminados, diferente-

mente de nossos irmãos das 

cavernas, hoje somos capazes 

de aferir nosso dia a dia. Só 

que, ao fazermos, muitos de 

nós, às vezes, distorcidamente, 

fazemos de maneira errada e 

prejudicial, não só aos nossos 

semelhantes, como a nós 

próprios. 

É um eterno descumprimento 

ou desrespeito às normas de 

conduta da sociedade. 

Muitas são as convenções de 

que nos valemos, para o nos-

so salutar convívio. O Natal é 

uma destas convenções. Pelo 

menos para os que professam 

o Cristianismo. E nós só 

sabemos que é Natal, porque 

já antes fora convencionado. E 

fora convencionado para que 

possamos comemorar, além do 

nascimento de nosso principal 

personagem, Jesus Cristo, 

muitos outros momentos de 

alegria, de congraçamento, de 

esperança e entendimento mú-

tuo entre pessoas de boa 

vontade e amantes da paz. 

 Lamentavelmente, há pes-

soas que disso se esquecem. 

 Dezembro, a exemplo de mui-

tos outros elementos de que 

lançamos mão para que 

possamos nos situar no tem-

Dos 365 dias de nosso calen-

dário rotário o 31 de dezem-

bro rigidamente nos indica que 

metade da nossa gestão fora 

vorazmente consumida, sem 

que nada mais possamos fazer, 

para reparar ou corrigir even-

tuais erros ou deslizes, por 

acaso cometidos. 

   Se bem aproveitados, todos 

nossos atos até aqui prati-

cados, parabéns é o que 

merecemos. Se não, só nos 

resta orientar os rumos de 

nossas atividades que ainda 

estão por vir, da melhor 

maneira possível, a fim de que 

possamos, ao final da outra 

metade, isto é, em 30 de junho 

de 2018, transmitir mais Acer-

tos do que erros, as atribuições 

ao nosso sucessor. E tem sido 

esta, não tenham dúvidas, 

nossa grande preocupação. 

  É, pois, preciso, saber admi-

nistrar o tempo de que dispo-

mos. Graças a Deus concluí-

mos com sucesso, em 11. 

12.2017, nossas visitas aos 

clubes do Distrito. 

  E nós só somos capazes de 

transitar neste emaranhado de 

datas, estabelecendo início, 

meio e fim de tudo o que 

fizemos, estamos a fazer e 

faremos, porque seres ilumi-

nados, que viveram entre nós e 

nossos ancestrais primitivos, 

em paciente observação aos 

fenômenos naturais, esta-

beleceram, e nos deixaram seu 

legado, métodos que nos 

permitem medir nossas ativi-

dades num determinado lapso 

de tempo. 

Nossos ancestrais primitivos, 

que precederam, e muito, a 

Isaac Newton, a Nicolau 
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que, como o de Bolsas Rotary 

pela Paz, e de todas as nossas 

áreas de serviço. Água, sanea-

mento, saúde, educação e desen-

volvimento econômico estão 

inter-relacionados e fazem parte 

das complexas interações que 

podem levar a conflitos ou que 

podem evitá-los. Para aproveitar 

melhor nosso serviço em todas 

essas áreas, maximizando o 

impacto para a paz, é essencial 

compreendermos essas intera-

ções e planejarmos nossas ações 

de acordo. 

Por esses motivos, agendamos 

seis conferências presidenciais 

para a construção da paz, que 

acontecerão entre fevereiro e 

junho no Canadá, Líbano, Reino 

Unido, Austrália, Itália e nos 

Estados Unidos. Essas conferên-

cias não se concentrarão na paz, 

mas na construção da paz. 

Nelas, falaremos das maneiras 

pelas quais podemos trabalhar 

para construir a paz através do 

serviço de nossos Rotary Clubs 

e distritos. Cinco das conferên-

cias de um dia inteiro esclarece-

rão as conexões entre a paz e 

outra área de enfoque. A primei-

ra conferência, em Vancouver, 

Canadá, explorará a ligação 
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Há 72 anos, a Organização das 

Nações Unidas foi fundada 

"para preservar as gerações vin-

douras do flagelo da guerra,... 

praticar a tolerância e viver em 

paz uns com os outros, como 

bons vizinhos". Apesar dessas 

aspirações dignas e das décadas 

de investimento para alcançá-

las, o "flagelo da guerra" ainda 

está conosco: no ano passado, 

mais de 102 mil pessoas mor-

reram em 49 conflitos armados 

pelo mundo, alguns dos quais 

com mais de 50 anos de existên-

cia. Terrorismo, intolerância e 

extremismo; a crise dos refugia-

dos; e a degradação ambiental 

são agora desafios globais. 

Coletivamente, parecemos mais 

distantes do que nunca de alcan-

çar os objetivos definidos com 

ambição e otimismo em 1945. 

No entanto, enquanto houver 

pessoas dispostas a trabalhar 

para um futuro mais pacífico, 

não só por meio dos seus gover-

nos, mas também ao lado deles, 

a esperança persistirá. Hoje, o 

Rotary está mais bem posiciona-

do do que nunca para exercer 

um impacto real e duradouro 

para a paz, por meio de nossos 

programas dessa área de enfo-

 

 

Férias? O Rotary não tira férias! 

 

Neste último mês do ano, quero agradecer 

aqui todo o trabalho desenvolvido pelos 

governadores de distrito 2017-18, que não cessaram 

um minuto sequer de lutar para alcançar suas metas. 

Todos estão desenvolvendo seus quadros 

associativos e as doações para a Fundação Rotária 

aumentaram 15% na comparação com o mesmo 

período em 2016. 

Agora nossos governadores estão se 

preparando para a abertura de novos clubes, no 

mínimo cinco em cada distrito, para que possamos 

atender ainda mais comunidades – e, também, 

afastar de uma vez por todas esse pesadelo do 

redistritamento. 

Outro dia um governador me disse: 

“Agora, no período das férias, as coisas param”. 

Férias? Que férias? Só se estivermos falando das 

férias escolares, porque no Rotary não há férias.  

Aí contei uma história que me aconteceu 

quando minha filha Juliana tinha oito anos de idade. 

Era tradição passarmos as festas de fim de ano em 

nossa casa de praia, junto com a família da minha 

esposa. Numa certa noite, a Juliana me pediu para ir 

com ela à praça tomar o sorvete de ameixa que ela 

tanto adorava, e eu respondi: “Peça para a sua mãe, 

filha, porque o pai vai à reunião do Rotary”. E ela, 

com ar de espanto, me perguntou: “O Rotary não 

tem férias?”.  

Respondi: “Não, filha, o Rotary e os 

rotarianos não têm férias. Nós trabalhamos por um 

mundo melhor, para que as pessoas não morram por 

falta de remédios ou fiquem doentes por não 

contar com água potável em suas casas. 

Trabalhamos para que as crianças não sejam 

afetadas pelo vírus da poliomielite e para que 

tenham um futuro melhor, com menos conflitos e 

melhor educação. Esse sofrimento todo não tira 

férias, filha. E por isso, o rotariano também não.” 

Neste final de ano, com os parentes 

reunidos, temos uma excelente oportunidade de 

agregar nossos familiares ao Rotary. Possuímos 

uma força extraordinária que está adormecida e 

precisa ser acordada. Imagine se agregarmos às 

nossas ações o potencial das nossas famílias. 

Imagine quantos empresários, industriais, pós-

graduados, mestres e doutores estariam entre nós. 

Imagine a quantidade de projetos ainda 

mais ousados que poderíamos realizar, as tantas 

línguas estrangeiras que estariam sendo faladas 

entre nós. Imagine que trabalho fantástico de 

compreensão e paz mundial poderíamos expandir. 

Precisamos de novos rotarianos com 

ideias novas. Nossos Rotary Clubs estão ficando 

maduros, precisam de renovação, de pensamentos 

e ações novas.  Você sabe que, de alguma 

maneira, também pode ajudar isso a acontecer, 

então ajude. Vamos fazer deste mundo um lugar 

melhor. Vamos mostrar que O Rotary Faz a 

Diferença.  

Feliz Natal e um próspero e abençoado 

2018! 

 

Presidente do RI 2017/18 

Ian Riseley 

entre a paz e a sustentabilidade 

ambiental, outra esfera de gran-

de preocupação do Rotary. Você 

pode acessar o cronograma 

completo e se inscrever no 

site www.rotary.org/pt/president

ial-conferences. 

Os objetivos das conferências 

são simples: ajudar os rotarianos 

a encontrar novas formas de 

promover a paz através do ser-

vir, aprender com especialistas e 

fortalecer nossas habilidades 

para construir a paz. Tenho 

esperança e convicção de que 

essas conferências ajudarão a 

nos aproximar de um mundo 

mais pacífico porque O Rotary 

Faz a Diferença. 

 

Mensagem do Diretor de RI – Paulo Zanardi 
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 Mensagem da Coordenadora Vani 

 

 

 

 “SE QUISERMOS UM 

MUNDO DE PAZ E DE 

JUSTIÇA, DEVEMOS 

COLOCAR DECIDIDA-

MENTE A INTELIGÊNCIA 

A SERVIÇO DO AMOR”.                                   
Antonie de Saint Exupery 

      

E AGORA, JOSÉ?  

         Sob inspiração de 

Drumond, poeta maior dos 

mineiros, vamos pensar:  

E agora, José? 

A festa acabou, 

A luz apagou, 

O povo sumiu, 

A noite esfriou, 

E agora, José?     

 

     Estimadas 

Companheiras! 

DEZEMBRO é o mês de 

balanço, de avaliar o que 

foi feito durante o ano e de 

reencontrar na espiritua-

lidade das festas, forças que 

nos permitam realizar tudo 

o que sonhamos.  

         Estamos diante de um 

novo ano - novinho em 

folha! O que é que vamos 

fazer com ele?  

Aparentemente continua 

tudo igual, tudo do mesmo 

jeito. Continuaremos sendo 

as mesmas – com os 

mesmas amigas – algumas 

fazendo as mesmas coisas – 

seremos o fruto das 

escolhas que fizermos. A 

diferença, a sutil diferença, 

é que quando o relógio nos 

avisar que é meia-noite, do 

dia 31 de dezembro de 

2017, teremos UM ANO 

INTEIRO pela frente! 365 

dias para fazermos o que 

quisermos... e a 181 dias 

para fazermos a 

DIFERENÇA. Nas 

encruzilhadas desta vida, 

quando tivermos que optar 

por um caminho a seguir, 

faço minhas preces, e rogo, 

e peço que a Casa da 

Amizade e o Rotary 

estejam entre nossas opções 

preferenciais, que a doação, 

a dedicação, o serviço 

desinteressado, o amor ao 

próximo, à família, às 

nossas comunidades 

estejam entre nossas 

opções.  

nosso distrito. Não poderia 

de deixar aqui o meu mais 

profundo agradecimento por 

todo carinho que recebi de 

cada uma de vocês. Deixo 

meu abraço carinhoso a 

cada uma e digo somente 

DEUS LHES PAGUE por 

tudo que fizeram por mim 

nesta caminhada de visitas. 

Espero poder abraça-las 

novamente na nossa 47ª 

CONFERÊNCIA “ROTA-

RIANOS FAZENDO A 

DIFERENÇA”, de 18 a 20 

de Maio de 2018, no 

majestoso Hotel Glória, em 

Caxambu – MG, onde 

estamos preparando com 

todo carinho para recebê-

las, juntamente com suas 

famílias. 

  Amigas, que neste Natal e 

em todos os dias do pró-

ximo ano, possamos fazer 

de Jesus nosso melhor ami-

go, pois Ele é o maior moti-

vo do Natal e da nossa exis-

tência. Feliz Natal e um no-

vo ano cheio de amor, paz, 

amizade, humildade e 

sabedoria. 

               Vani Costa Béze 

               

ESCLARECIMENTO DA 

COORDENADORA: 

Ocorreram alguns 

problemas no envio dos 

Relatórios de Atividades, 

em virtude de erro gráfico 

no e-mail da Secretária, no 

ítem 17, na página 90, do 

meu Guia Distrital. Não se 

preocupem, já foi 

regularizado e nenhuma 

Casa da Amizade ficará 

prejudicada com relação ao 

TROFÉU ASSIDUIDADE.  

 

 

jeito. Continuaremos sendo 

as mesmas – com os mes-

mas amigas – algumas 

fazendo as mesmas coisas – 

seremos o fruto das 

escolhas que fizermos. A 

diferença, a sutil diferença, 

é que quando o relógio nos 

avisar que é meia-noite, do 

dia 31 de dezembro de 

2017, teremos UM ANO 

INTEIRO pela frente! 365 

dias para fazermos o que 

quisermos... e a 181 dias 

para fazermos a 

DIFERENÇA. Nas encruzi-

lhadas desta vida, quando 

tivermos que optar por um 

caminho a seguir, faço 

minhas preces, e rogo, e 

peço que a Casa da 

Amizade e o Rotary este-

jam entre nossas opções 

preferenciais, que a doação, 

a dedicação, o serviço 

desinteressado, o amor ao 

próximo, à família, às nos-

sas comunidades estejam 

entre nossas opções.  

          Em 11.12.2017, João 

Bosco e eu terminamos 

nossas visitas aos clubes e 

Casas das Amizade de 

nosso distrito. Não poderia 

de deixar aqui o meu mais 

profundo agradecimento 

por todo carinho que recebi 

de cada uma de vocês. 

Deixo meu abraço 

carinhoso a cada uma e 

digo somente DEUS LHES 

PAGUE por tudo que 

fizeram por mim nesta 

caminhada de visitas. 

Espero poder abraça-las 

novamente na nossa 47ª 

CONFERÊNCIA 

“ROTARIANOS 

FAZENDO A 

DIFERENÇA”, de 18 a 20 

de Maio de 2018, no 

majestoso Hotel Glória, em 

Caxambu – MG, onde 

estamos preparando com 

todo carinho para recebe-

las, juntamente com suas 

famílias. 

              Amigas, que neste 

Natal e em todos os dias do 

próximo ano, possamos 

fazer de Jesus nosso melhor 

amigo, pois Ele é o maior 

motivo do Natal e da nossa 

existência. Feliz Natal e um 

Relatórios recebidos 
das ASR 

 
Relatórios de Novembro 

recebidos até o dia 5 de 

dezembro. 

 

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. 

Comunicado da Coordena-

dora 
Ocorreram alguns problemas no 

envio dos Relatórios de Atividades, 

em virtude de erro gráfico no e-mail 

da Secretária, no item 17, na página 

90, do meu Guia Distrital. Não se 

preocupem, já foi regularizado e 

nenhuma Casa da Amizade ficará 

prejudicada com relação ao 

TROFÉU ASSIDUIDADE.  
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 Em Boa Esperança a Coordenadora 

Vani Costa Beze participou de um 

chá na residência da companheira 

Sílvia, onde foi recebida com todo 

carinho e estava tudo perfeito. 

 

Em Três Ponta Vani  e Nilda 

seguiram para o Museu Padre 

Vítor, onde a Coordenadora ficou 

encantada com toda a história que 

viu lá. Um verdadeiro Santo e 

foram a Matriz visitar o túmulo do 

Santo Padre Vítor, agradecer e 

pedir bênçãos para a família e por 

todos que pedem suas orações. 

Maravilhosa a Igreja Matriz de 

Três Pontas. Às 17 horas Nilda 

recebeu algumas amigas para um 

delicioso chá em homenagem a 

Vani, com deliciosos salgadinhos e 

um divino bolo de nozes de 

sobremesa. 

 

Coordenadora Vani participou 

do delicioso chá oferecido pela 

ASR de Três Corações, no 

Hotel Medieval. Muito feliz ela 

vestiu a camisa da ASR que 

ganhou de presente na sua 

chegada e todas ficaram felizes 

em ver que ela estava igual a 

todas elas, mas elas merecem. 

Aproveitou a oportunidade para 

empossar a Coordenadora 

Assistente Karina, que apesar de 

não ter recebido sua plaquinha 

já estava trabalhando desde que 

foi convidada. Após um gostoso 

bate papo foi servido o chá, com 

muitas iguarias deliciosas. 

 

Casas da  Amizade que são Notícia 

Eu contribuo com o 

Dia Mundial de 

Combate a Pólio, 

através da doação a 

Casinha Feliz e sou a 

mascotinha da Casa 

da Amizade de 

Oliveira. Adquira 

você também a sua 

canequinha. Mariana 

Ferreira Silva 
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 UIT, Sicoob, Drogasil, 

Polícia Civil, Sine, Prefeitura 

de Itaúna. Levando diversão 

e informação para a comu-

nidade do bairro Morada 

Nova. Escovodromo, atendi-

mento jurídico, carteira de 

identidade e de trabalho, 

pula-pula, pipoca, medição 

de pressão pela Drogasil e 

muito mais! Evento 

excelente. Falamos sobre a 

importância da vacinação, 

sobre o que é a Polio e como 

evitar e levamos a imagem                      

                      do Rotary para 

                     comunidade  

                     carente aqui de 

                      Itaúna.  

 

         Rotary Club de 

          Arcos na luta 

         Contra o Mos- 

         quito da Den- 

         gue. Com cer- 

         teza fazendo 

         muita diferen- 

         ça na comuni-

dade local. 

 

 

Dia 25/11/2017 foi realizado na 

cidade de Arcos o terceiro 

módulo do RLI da área 06, com 

presença de associados dos 

Rotary de Arcos, Lagoa da 

Prata Princesa do Oeste, 

Bambuí e Iguatama. 

Facilitador Antonio Vieira 

(associado honorário de Lagoa 

da Prata Princesa do Oeste): 

Facilitador Gustavo ( Carmo do 

Cajuru); Facilitador Rodrigo e 

José Antonio  ( Pimenta Mar de 

Minas) e Facilitador Wemerson 

(Pains) 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rotary de Itaúna - Cidade 

Universitária recebe da 

Câmara de Vereadores de 

Itaúna Moção de Aplausos 

pelos relevantes serviços 

prestados na comunidade. 

 
 
Rotary Club de Carmo do 

Cajuru faz ptistop na praça 

divulgando o trabalho de 

Rotary International. 

 

Ga Emilio Área 6 em Visita 

Oficial Governador João 

Bosco Beze no Rotary clube 

Pimenta-Mar de Minas, com 

presença dos companheiros 

de Arcos, Pains, Lagoa da 

Prata-Princesa do oeste, 

Córrego Fundo, Piunhy e 

também presença do 

Coordenador dos GA 

Wemersom e Ga Patrick 

Area11. E participou 

também do Seminário da 

Fundação Rotária em 

Itapecerica.. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1a. ACISO - Ação cívico 

social da Polícia Militar e 

parceria do Rotary de Itaúna 

CIDADE EDUCATIVA, 

UIT, Sicoob, Drogasil, 

Polícia Civil, Sine, Prefeitura 

de Itaúna 

 

 

 

  Bem Vindos Novos Associados! 
 

 Parabéns vocês companheiros que ingressaram em Rotary neste mês de 
novembro. 
 Parabéns aos Rotary Clubes que este mês aumentaram o seu quadro 
associativo: Caxambu; Itajubá ; Itajubá-Oeste; Itaúna e Ouro Fino 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

Reunião do dia 29 de novembro no Rotary 

de Itaúna deu posse a nova associada 

Paloma Antunes Rodrigues – jornalista –  

Foto -Da direita para a esquerda: 

Gov. Ângelo Antônio de Freitas; Govª 

Patrícia Gonçalves Nogueira; Paloma 

Antunes Rodrigues; Valdeci Antônio 

Ferreira – Homenageado com titulo de 

Companheiro Paul Harris; Nicéforo Alves 

Maia – Homenageado com titulo de 

Companheiro Paul Harris e Hélcio 

Nogueira Santos – Presidente do Rotary de 

Itaúna 

 

  

  

 



 
 
 

 

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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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! 

 

 

 

 

 
Rotary Club Lagoa da Prata- Princesa do Oeste, fazendo a 

Diferença com o plantio de árvores para a preservação do 

planeta terra. O envolvimento das crianças faz toda a 

diferença. Parabéns. 

 

O Rotary Club de Iguatama realizou um  evento que 

começou com uma caminhada para a Pólio com a 

presença do Zé Gotinha, logo após foi feita uma 

panfletagem e a colocação da faixa End Polio Now na 

praça onde realizamos o evento. O evento foi uma 

parceria com a Sec Municipal de saúde e FEVASF, na 

qual também falamos sobre o outubro rosa (parceria com 

a sec de saúde) e Alertamos também sobre o 

câncer de Colo do útero. Na oportunidade ainda 

realizamos a conferencia do cartão de vacina das crianças, 

atividades para as crianças, aferição de pressão, tipagem 

sanguinea, agendamento de mamografia entre várias 

outras atividades. 

 

 

Rotary Club de Pouso Alegre Sul também na campanha contra 

a pólio 

 
 
Inovadora a divulgação da campanha da Pólio pelo governador 

Assistente Emílio e o Rotary Club de Lagoa da Prata. 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dia 28 de outubro de 2017, o 

Rotaract club de Machado-

MG em reunião especi-

al homenageou os profes-

sores em Solenidade 

realizada no anfiteatro da 

Prefeitura Municipal de 

Machado; sendo também  

comemorado um ano de 

fundação de atividades 

Rotaractianas. A Cerimônia, 

contou com a presença da 

Secretária de Educação do 

Município: Marcia Ferri, do 

Vice-Presidente do Rotary 

Club de Machado Laércio 

Paiva Neves da Vice-

Presidente da Casa da 

Amizade Elizete Torres 

Rodrigues. Foram homena-

geados diversos professores 

da Rede Federal, Estadual, 

Municipal e Particular do 

Município. O Rotaract Club 

de Machado através de seu 

Presidente Raphael Borges, 

destacou a importância dos 

professores na Educação e 

agradeceu a prestação de 

serviços dos homenageados à 

Sociedade. 

 

 

Dezembro – MÊS DA PREVENÇÃO E TRATAMENTO 

DE DOENÇAS 

Brasil e mais oito países devem eliminar hepatite C até 2030,  

 

Dados apresentados em evento mundial sobre hepatite em São 

Paulo mostram que nove países reúnem condições para eliminar 

a doença. 

Testes para detectar a hepatite C no Brasil; país se comprometeu 

a expandir o tratamento de ação direta (Foto: Giovana Valle/ 

Projeto Hepatite Zero) 

Nove países, entre eles o Brasil, estão qualificados para eliminar 

a hepatite C até 2030, segundo dados do Observatório Polaris 

que serão divulgados nesta quarta-feira (1) em evento em São 

Paulo. Além do Brasil, Austrália, Egito, Geórgia, Alemanha, 

Islândia, Japão, Holanda e Catar estão dentre os países que 

caminham rumo à eliminação da doença nos próximos anos. 

O Observatório Polaris é uma iniciativa do CDA Foundation, 

ONG americana criada para acelerar metas globais para a 

eliminação da hepatite B e C. Segundo a ONG, esses países se 

comprometeram com a expansão de medicamentos de ação 

direta, aqueles que atuam diretamente na replicação do vírus -- 

com uma taxa de cura que pode chegar a 98%. 

Esses medicamentos trouxeram a esperança de que a eliminação 

da hepatite seja uma possibilidade real -- mais de 30 mil 

pacientes com hepatite C foram tratados e curados em 2016. No 

Brasil, esses novos compostos passaram a ser oferecidos em 

2015, mas com restrições. Agora, o documento informa que o 

Ministério da Saúde do Brasil se comprometeu a tratar todas as 

pessoas com hepatite C em qualquer fase da doença - A nova 

diretriz, com a expansão do tratamento, deve entrar em vigor em 

2018. Dados divulgados pelo Ministério da Saúde mostram que 

há 657 mil pessoas no Brasil com infecção por hepatite C. O 

Ministério da Saúde informou ter por meta tratar 50 mil 

pacientes com hepatite C por ano.  

 Trabalho inovador - O documento informa que esses noves 

países apresentam trabalhos inovadores no combate à hepatite. 

Além da expansão do tratamento no Brasil, o país também 

oferece vacinas de hepatite B para toda a população. 

A hepatite no mundo- As hepatites virais matam mais de 1 

milhão de pessoas todos os anos – e mais de 300 milhões de 

pessoas estão cronicamente infectadas pelas hepatites B ou C, 

informa o documento. Esses dados, no entanto, podem ser ainda 

maiores -- já que cerca de 80% dos pacientes com hepatite C 

não foram diagnosticados, segundo dados da World Hepatitis 

Alliance, aliança mundial de combate à hepatite. 

Em 2016, a Organização Mundial da Saúde (OMS) apresentou 

metas globais para a doença que incluíam uma redução de 90% 

nas novas infecções por hepatites B e C e uma redução de 65% 

na mortalidade relacionada às hepatites B e C até 2030. 

O Brasil é anfitrião de evento sobre hepatite que reúne, entre os 

dias 1 e 3 de novembro, uma audiência global de grupos da 

sociedade civil e da Organização Mundial da Saúde. Ao todo, 

cerca de 249 membros internacionais, entre cientistas, gestores e 

autoridades de saúde pública comparecerão ao evento para 

debater e promover resposta às hepatites virais. 

 

 

 

 

COMPANHEIROS PAUL HARRIS 

   Alberto 

Bittencourt 

ACONTECEU NO DISTRITO PARA INTERACT E ROTARACT 

   Alberto Bittencourt  
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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! 

CONFERÊNCIA DISTRITAL 

   Alberto Bittencourt 

 

  O Rotaract Club de 

Machado realizou 1° 

Passeio Ciclístico Solidá-

rio, no dia 15/10/2017. 

Houve café da manhã, 

hidratação durante o per-

curso, sorteio de diversos 

brindes e uma bicicleta aos 

participantes do Passeio 

Ciclístico.   Os organizado-

res proporcionaram uma  

manhã de: Lazer, 

Entretenimento, Bem Estar 

Social e solidariedade na 

arrecadação de alimentos 

que foram distribuídos às 

pessoas carentes. 

 
 

No penúltimo dia da 

Semana Mundial do 

Interact, com o tema "Meio 

Ambiente", o Interact Club 

de Divinópolis realizou 

uma doação de mudas na 

Feira do Bairro Esplanada. 

Quando se ajuda o meio 

ambiente, ajudamos a nós 

mesmos!  

 



 GDI 2019/2020 DO DISTRITO 4560 PARTICIPA DO ENCONTRO NACIONAL DE 

GOVERNADORES INDICADOS 

 
 
 
. 
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 atividades de cunho rotário, foram 

oferecidas aos visitantes 

programações turísticas, ecológicas, 

institucionais, gastronômicas e 

culturais. Também marcou o evento 

a inauguração da primeira Academia 

do Projeto Parceria com o Governo 

do Estado, na associação Remanso 

Fraterno João Gabriel. Ocorreu ainda 

a semeadura de plantas nativas com 

o uso de balões da campanha End 

Polio Now durante passeio em 

barco-hotel e a apresentação de 

projetos de desenvolvimento com 

consequente divulgação em nível 

nacional e possíveis investimentos 

futuros. Para o GDI Paulo Lima e 

Selma este primeiro encontro 

marcou na história de Rotary pela 

sua precocidade de ocorrência o que 

permitiu, desde cedo, uma interação 

maior com os governadores 

indicados para 2019/20120 de vários 

Distritos brasileiros, propiciando 

trocas de experiências e a 

oxigenação de ideias para novos 

projetos em prol das comunidades e 

para o fortalecimento de Rotary 

Internacional. (Texto adaptado da 

matéria publicada no jornal “Correio 

Cacerense” em 02/11/2017) 

 

O Governador Indicado do 

Distrito 4560 para o período 

2019/20120 Paulo Lima, 

associado representativo do 

Rotary Club de Lavras Sul, e sua 

esposa Selma Lima representaram 

o Distrito 4560 participando do 

1o Encontro Nacional dos 

Governadores Indicados, 

realizado na cidade de Cáceres 

(MT). O evento, liderado pelo 

GDI do Distrito 4440, 

Washington Calado Barbosa, teve 

início em Cuiabá, com a recepção 

dos governadores indicados dos 

distritos rotários do país e um tour 

pelos principais pontos turísticos 

da capital. Para os demais dias, 

foi organizada uma extensa 

programação com palestras, 

oficinas e plenárias sobre os mais 

diversos temas do mundo rotário. 

Os palestrantes convidados foram 

os Cps. Hugo Dórea, Márcio 

Cavalca Medeiros, José Eustáquio 

da Silva (Gov. do Distrito 4440 

13/14) e Antônio José Zago (Gov. 

do Distrito 4440 12/13). Também 

fizeram parte do encontro o 

representante do Poder Judiciário, 

juiz Geraldo Fidélis, bem como o 

Cmte. do 2o BFron (Batalhão de 

Fronteira) Cel. Ricardo Kleber 

Lopes Coelho. Além das diversas 

atividades de cunho rotário, foram 

oferecidas aos visitantes 

programações turísticas, 

ecológicas, institucionais, 

gastronômicas e culturais. 

Também marcou o evento a 

inauguração da primeira 

Academia do Projeto Parceria 

com o Governo do Estado, na 

associação Remanso Fraterno 

João Gabriel. Ocorreu ainda a 

semeadura de plantas nativas com 

o uso de balões da campanha End 

Polio Now durante passeio em 

barco-hotel e a apresentação de 

projetos de desenvolvimento com 

consequente divulgação em nível 

nacional e possíveis 

investimentos futuros. Para o GDI 

Paulo Lima e Selma este primeiro 

encontro marcou na história de 

Rotary pela sua precocidade de 

ocorrência o que permitiu, desde 

cedo, uma interação maior com os 

governadores indicados para 

2019/20120 de vários Distritos 

brasileiros, propiciando trocas de 

experiências e a oxigenação de 

ideias para novos projetos em prol 

 

 

Por onde anda nossos intercambistas? 

Este é o Federico Padilla, intercambista de 

Novas Gerações vindo da Venezuela. 

Foi anfitrionado pelo Rotary Club de Três 

Pontas, mas também foi recebido pelos Clubs : 

- Poços de Caldas  

- Varginha  

- Guaxupe - Cafezais 

- Pouso Alegre - das Gerais  

 

Estudante de Engenharia Agronômica pode 

vivenciar o cotidiano da cultura do Café.  

 

INTERCÂMBIO DO DISTRITO 4560 

   Alberto Bittencourt O Federico Padilla foi patrocinado 

pelo distrito 4380, Rotary Club de 

Táchira. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

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

Ranking de Frequência do Mês de Novembro 
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 – 98,04%  

2º lugar Itajubá-Oeste – 94,58% 2º lugar Varginha – 88,18%  

3º lugar Ouro Rino – 92% 3º lugar Itaúna – 87,10  

4º lugar Camacho – 90,10% 4º lugar Itapecerica – 85,80%  

Quadro Estatístico de Frequência e Moviment 
ação de Sócios - D 4560 - Novembro 2017 

Nº Rotary Club de 
Nº 

Reuniões 

Sócios Informados por: Admissão Baixas % 

RI 
30/06/2017 

Club 
30/11/2017 

Nov/ 
2017 

Nov/ 
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) 05 19 21 - - 76,19 

5 Boa Esperança (8196) 04 22 22 - - 78,50 

6 Bom Sucesso (25292) 04 14 14 - - 87,50 

7 Brazópolis (8198) N/I 10 10 - -  

8 Camacho (84366) 04 09 11 - - 90,10 

9 Cambuí (30655) 03 11 10 - - 83,33 

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 - - 71,88 

14 Carmo do Cajuru (8204) N/I 31 33 - -  

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

16 Caxambu (8206) 03 14 15 01 - 59,52 

17 Cláudio (8207) N/I 19 21  -  

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 - - 98,04 

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 - - 82,00 

26 Formiga (8213) 04 24 28 - - 85,00 

27 Guaxupé (8214) 04 18 19 - - 71,00 

28 Guaxupé – Cafezais (87147) N/I 14 15 - -  

29 Iguatama (8215) N/I 20 21  -  

30 Ilicínea (84198) N/I 05 05 - -  

31 Itajubá (8216) 04 17 19 02 - 100,00 

32 Itajubá 19 de Março (25350) 03 07 09 - - 92,58 

33 Itajubá-Oeste  (8219) 04 16 17 01 - 94,58 

34 Itanhandú (24157) N/I 18 20 - -  

35 Itapecerica (8219) 04 35 36 - - 85,80 

36 Itaúna  (8220) 04 32 33 01 01 87,10 

37 Itaúna-Cidade Educativa (22535) N/I 21 19 - -  

38 Itaúna-Cidade Universitária (22536 04 20 20 - - 86,30 

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

40 Lavras  (8223) 03 14 17  - 90,00 

41 Lavras-Dos Ipês (86677) 04 18 18 - - 75,00 

42 Lavras-Sul (8224) N/I 26 24 - -  

43 Machado (8225) 04 21 21 - - 89,20 

44 Mateus Leme – Centro (82941) 04 12 13 - - 80,00 

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

46 Monte Sião (27238) 03 14 15 - - 80,00 

47 Nepomuceno (86214) 02 12 12 - - 75,00 

48 Oliveira (8228) 04 18 18 - - 86,10 

49 Ouro Fino (64674) 04 15 12 01 02 92,00 

50 Pains (8229) 04 17 20 - - 81,00 

51 Perdões (58389) N/I 11 11 - -  

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

53 Pimenta- Mar de Minas(88244) 04 16 14 - - 64,30 

54 Piumhi (8230)  04 31 31 - - 76,61 

55 Poços de Caldas  (8232)  05 18 18 - - 85,71 

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

57 Pouso Alegre-Das Gerais (60746) 04 13 12 - 02 83,00 

58 Pouso Alegre-Sul  (51719) 04 27 28 - - 71,00 

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

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

61 São Tiago (8238) 04 14 18  - 70,83 

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

63 Três Pontas (8241) N/I 18 20  -  

64 Varginha (8242) 04 25 27 - - 88,18 

 Total de companheiros no Mês  1187 1240 06 05  

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        
 

Festival de Prêmios 
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 Onde Anda o nosso Governador Béze 
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do Rotaract e Interact e a Assembleia. Às 20 horas aconteceu 

a festiva na sede do clube, com a presença da família rotária, 

delicioso jantar e até a visita da filha do presidente Jean e as 

do companheiro Marquinho vestidas para o haloween. O 

Casal se sentiu envaidecido com a acolhida do Casal João 

Otávio e Nilda. 

  

46ª Visita Oficial - Rotary Club de Varginha - às 10 horas 

vários rotarianos e rotarianas  aguardavam o casal no marco 

rotário. No Hotel Gran’Enio foi realizada a reunião com o 

Presidente, Secretário e Tesoureiro. Às 15 horas o 

Governador seguiu com o Presidente, sua esposa Isabel e 

filha Raíssa e o Secretário para visita ao maravilhoso Clube 

Campestre de Varginha, fundado por rotarianos e a Escola 

CEMEI Hortênsia Corina Ferreira, que funciona no prédio 

cedido pelo Rotary. Logo após reuniu-se com o Rotaract e 

fez a Assembleia na sede do clube. Às 20:30 horas 

aconteceu a reunião festiva, com toda a família rotária de 

Varginha, além do Governador Antônio Élcio e Ângela e o 

simpático intercambista venezuelano - Novas Gerações - 

Federico, que está passando uns dias em Varginha, 

hospedado na casa do Presidente Claudinei. Na bagagem 

eles estão levando o ET de Varginha vestido com a camisa 

do Rotary.  

 

44ª Visita Oficial - Rotary Club de Três Corações - Dia 

de visitar a terra do Rei Pelé. Governador João Bosco Beze 

e sua esposa Vani foram calorosamente recebidos no marco 

rotário por um grande número de rotarianos e senhoras da 

ASR o que muito os alegrou. Conheceram a casa do Pelé, 

que foi totalmente construída pela Rede Globo, tal como 

era na infância do Pelé, até nas cores das tintas. O 

mobiliário da casa é original, camas, berços, utensílios de 

cozinha, fogão a lenha, colchão e até o banheiro de fora da 

casa, etc Trabalhos de artistas mostram Dona Celeste com 

o “Rei” na barriga - grávida de Pelé. Na chegada foram 

recebidos pelo coral ou grupo musical “Projeto Caia aqui 

na Música” , com alunos da escola Caic, com várias 

crianças tocando com sabedoria a flauta doce e tocaram 

uma música de autoria de Pelé, muito linda, composta em 

Nova York mas relembrando seus tempos de criança. 

Conheceram também o Museu Pelé, com diversos quadros 

contando a vida do Pelé, porque o Museu com peças dele 

fica em Santos, mas é muito interessante, muitas coisas são 

relatadas, em um imóvel totalmente restaurado, muito bem 

cuidado, digno de um REI que sempre enalteceu o nome do 

Brasil. A tarde o Governador foi conhecer o Projeto Vida, 

assistido pelo Rotary, que cuida de dependentes químicos 

Após a reunião com o Presidente, Secretário e Tesoureiro o 

Governador realizou a Assembleia e às 20 horas aconteceu 

a Reunião Festiva na sede do Rotary, com a presença 

maciça dos rotarianos e suas esposas, damas da ASR. 

 

 
 

45ª Visita Oficial - Rotary Club de Três Pontas - às 10 

horas o Casal Beze e Vani chegaram no marco rotário onde 

encontraram vários companheiros e companheiras os 

aguardando. Seguiram direto para a residência do 

Governador José Otávio e Nilda onde ficaram hospedados. 

Logo na chegada um delicioso café da manhã os aguardava 

e o Governador fez a reunião com o Presidente, Tesoureiro 

e Secretário.O Governador foi conhecer a construção da 

nova   sede  do  Rotary,  fez a  reunião com  os  jovens  do 

 

 Rotaract e Interact e a Assembléia. Às 17 horas Nilda 

recebeu algumas amigas para um delicioso chá em minha 

homenagem, com deliciosos salgadinhos e um divino bolo de nozes de 



Onde Anda o nosso Governador Béze 
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Ainda no Rotary Club de Varginha com o casal Presidente. 

 

47ª Visita Oficial - Rotary Club de Machado - 

pontualmente às 10 horas o casal Governador Beze e sua 

esposa Vani chegaram à cidade e foram recebidos no marco 

rotário por grande número de rotarianos e senhoras da 

ASR. Seguiram para a sede onde foi servido um café e 

aconteceu a reunião com o Presidente, Tesoureiro e 

Secretário. Às 14:30 o Governador foi visitar o Instituto 

Federal Sul de Minas - Unidade de Machado onde foi 

carinhosamente recebido. Em seguida realizou reunião com 

o Rotaract e às 19 horas a Assembleia seguida da Festiva. 

Nesta ocasião a emoção rolou solta: o Presidente e Vice-

presidente do Legislativo Municipal foram homenageados 

pelos relevantes serviços que vem prestando a comunidade 

machadense, principalmente aos jovens. O Governador 

recebeu um Certificado e foi comemorado o aniversário da 

Governadora Assistente da Área 5, Cida Bolonha, da 

intercambista venezuelana Michelle e de mais dois 

companheiros, com direito a bolo e velinhas. Mais uma vez 

o Governador Antônio Élcio e Ângela os prestigiaram com 

suas presenças, além do Governador Walmor Zambroti e 

Cida, acompanhados da intercambista venezuelana 

Michelle.  

 

 
 
48ª Visita Oficial - Rotary Club de Boa Esperança - na 

badalada das 10 horas o casal Vani e Beze chegaram ao 

marco rotário onde vários rotarianos e senhoras da ASR os 

aguardavam. Após as fotografias de praxe sairam em 

carreata pelas ruas da cidade, com as bandeiras do Rotary e 

da ASR com destino ao hotel Brisa do Lago, às margens da 

represa. Foi feita a reunião com o Presidente, Secretário e 

Tesoureiro. Mais tarde o Governador foi com diversos 

companheiros a Fazenda Esperança Corália Leite Naves, 

que trata de dependentes químicos e tem o apoio do Rotary, 

onde foram plantadas algumas mudas de árvores. 

Aconteceu em seguida a reunião com o Interact e a 

Assembleia com o clube Às 20 horas aconteceu a Festiva, 

que contou com a presença de rotarianos, senhoras da ASR, 

interactianos, prefeito, vice-prefeito, vereadores, membros 

do Lions e Maçonaria, além de companheiros do Rotary 

Club de Ilicínea. Na ocasião foi inaugurada a nova placa da 

sede do clube. Ganhamos de presente um lindo jogo de 

toalhas de banho bordada em crivo pela presidente Sandra. 

 

 



Onde Anda o nosso Governador Béze  

Helaine/Rodrigo onde aconteceu a Assembleia e logo 

depois foi nos servido um delicioso lanche. Às 20 horas, no 

Centro Cultural aconteceu a reunião festiva, que contou, 

além da família rotária do Pimenta - Mar de Minas, com 

companheiros de Arcos, Córrego Fundo, Lagoa da Prata - 

Princesa do Oeste, Pains e Piumhí. O casal ficou muito 

feliz em rever a Coordenadora Cidinha Garcia, que nos deu 

a honra da presença, acompanhando o Governador 

Aristides.  

 

 
 

51ª e 52ª Visita Oficial - Rotary Club de Alfenas e Rotary 

Club Alfenas Norte - após uma viagem debaixo de chuva, o 

sol apareceu para que o Governador Béze e sua esposa 

Vani pudessem ser recebidos pelos companheiros dos dois 

clubes no marco rotário da cidade. Às 14 horas o 

Governador seguiu com os presidentes e alguns 

companheiros para conhecer as dependências da Unifenas, 

onde foi recebido com todo carinho e saiu de lá encantado 

com o que viu, em especial o departamento odontológico, 

onde realiza todo tipo de tratamento, inclusive de lábios 

leporinos, sem nenhum custo para a pessoa beneficiada e 

seu acompanhante. Realizou em seguida a reunião e a 

Assembleia com o Rotary Club de Alfenas e ás 19:30 

aconteceu a reunião e a Assembleia com o Rotary Club 

Alfenas Norte, acompanhado da reunião festiva em 

conjunto com os dois clubes, presença do Governador 

Zambroti e a GA Cida e dos companheiros José Nino e 

Luzia, Maria e GA Rosangela, de Boa Esperança. Após 

serviram uma deliciosa massa a festiva foi encerrada e o 

casal disse à família rotária de Alfenas até Caxambu, se 

Deus quiser e obrigado pelo carinho. 

49ª Visita Oficial - Rotary Club de Carmo do Rio Claro - 

ao chegarem ao pórtico da cidade, seguiram direto para o 

marco rotário para as fotos de praxe. Aconteceu a reunião 

do Governador com o Presidente , Tesoureiro e Secretário. 

Mais tarde o casal seguiu para o Asilo  Frederico  Ozanan, 

que abriga cerca de 50 idosos e idosas e faz alguns 

atendimentos externos, local este que o Rotary local 

construiu um centro de enfermagem, com várias salas, uma 

obra de grande vulto e que será equipada pela Cooxupé, um 

investimento de mais de R$30.000,00. Foram ao Museu do 

Índio onde puderam ver coisas interessantíssimas desta 

tribo indígena originária do Xingu e o Governador foi 

conhecer talvez o maior Cruzeiro do Brasil, idealizado por 

um rotariano e Vani fui conhecer o artesanato da cidade, na 

companhia de simpáticas esposas de rotarianos. Às 17 

horas aconteceu a Assembleia com o Governador e às 20 

horas a Festiva, com a presença de 90% dos companheiros 

e seus cônjuges, onde houve a posse de um novo 

companheiro, Dionízio, que começou a conhecer e admirar 

Rotary depois que sua filha Lívia foi participar do 

Intercâmbio de Jovens, de longa duração, e está na 

Pensilvânia - EUA. Contamos com a presença da GA 

Rosangela e alguns companheiros de Boa Esperança, além 

da televisão local, para a qual o Governador e o Presidente 

deram entrevista.  

 

 
 

50• Visita Oficial - Rotary Club de Pimenta - Mar de 

Minas - pontualmente às 10 horas chegaram a Pimenta e 

foram recebidos no marco rotário por vários companheiros 

e seguiram direto para o plantio de duas mudas de árvores 

de ipê roxo em uma avenida da cidade. Aconteceu a 

reunião do Governador com o Presidente, Secretário e 

Tesoureiro.  Às 17 horas seguimos para a residência da 

Presidente Helaine/Rodrigo onde aconteceu a Assembléia e 

logo depois foi nos servido um delicioso lanche. Às 20 

horas, no Centro Cultural aconteceu a reunião festiva, que 

contou, além da família rotária do Pimenta - Mar de Minas, 

com companheiros de Arcos, Córrego Fundo, Lagoa da 

Prata - Princesa do Oeste, Pains e Piumhí. Fiquei muito 
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   Onde Anda o nosso Governador Béze –  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deus quiser.  

 

 
 

53ª e 54ª Visita Oficial - Rotary Club de Poços de Caldas e 

Rotary Club de Poços de Caldas - Sul - na manhã chuvosa 

de quarta-feira o casal Vani e Béze chegaram ao imponente 

marco rotário de Poços de Caldas, onde rotarianos e 

rotarianas os aguardavam. Tiraram algumas fotos o 

Governador realizou a reunião com a Presidente, 

Tesoureiro e Secretária do Poços de Caldas, seguido da 

Assembleia e almoço. Mais tarde o Governador reuniu em 

um café com o Poços de Caldas - Sul para a reunião com o 

Presidente, Tesoureiro e Secretário e Assembleia. Às 19:30 

no hall do hotel aconteceu um coquetel, seguido de um 

delicioso jantar, no Restaurante do Hotel Balneário, em 

conjunto com os dois clubes da cidade. O Presidente Jeter 

Baraldi, do Poços de Caldas - Sul, agradeceu aos 

companheiros do Poços de Caldas por tê-los recebido em 

uma festiva e agradeceu ao Governador por ter 

proporcionado este fato inédito - reunião conjunta dos dois 

clubes. Sob as auspiciosas bênçãos de Nossa Senhora da 

Saúde encerramos nossas visitas a está hospitaleira cidade e 

agradecemos a todos a carinhosa acolhida. 

 Saúde encerraram esta visita a hospitaleira cidade de Poços de 

Caldas . 

 

 

 
 

Agora o Governador João Bosco e sua esposa Vani, estão chegando 

na reta final das visitas aos clubes do distrito 4560. 

Na próxima Carta Mensal, estaremos publicando as ultimas visitas 

de novembro e também as de dezembro fechando com chave de 

ouro em seu clube – Rotary Club de Oliveira. 

 

Aguardem! 
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Prestação de Contas – Distrito 4560 – Ano Rotário 2017/18 

Arrecadação Anual – com a Per capta Distrital – 30/11/2017 
Material apresentado pelo Tesoureiro Distrital Nivaldo Selmo Diniz Araújo- ano Rotário 2017/18 

NÚMERO VALOR     
RECEITA 

REALIZADA 
  

ASSOCIADOS PERCAPTA TOTAL   107.734,77   

1172 R$ 188,00 
R$ 

220.336,00 
  DESPESAS    

VALOR A SER DISTRIBUÍDO 
R$ 

200.336,00 
  449,65   

   
      

DISTRIBUIÇÃO E GASTOS 

DESCRIÇÃO/% 
RECEITA 

PREV 
RECEITA 

REAL 
DESPESAS SALDO 

CONFERÊNCIA - 60% 120.201,60 64.640,86 5.269,79 59.371,07 
DESP. GOV. INDICADO -3 % 6.010,08 3.232,04 932,87 2.299,17 
COLÉGIO GOVERNADORES - 5% 10.016,80 5.386,74 3.528,38 1.858,36 
DESP. GOV. ELEITO -7 % 14.023,52 7.541,43 31,48 7.509,96 
DESP ROTARACT/INTERACT - 4% 8.013,44 4.309,39 2.94,91 1.814,48 
DESP DO GOVERNADOR - 14%   28.047,04 15.082,87 4.085,98 10.996,89 
GOV ASSISTENTES - 7%   14.023,52 7.541,43 31,48 7.509,96 
ESCRITÓRIO CENTRAL - LAVRAS 9,07% 20.000,00 2.500,00 1.439,50 1.060,50 

TOTAIS 220.336,00 110.234,77 17.814,38 92.420,39 

      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 

 
1º Seminário da Fundação Rotária 
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Obrigado primeiramente a Deus por nos dar a oportunidade de estarmos realizando o nosso 1º Seminário da Fundação Rotária do 

Distrito 4560, para os clubes da Área Norte do nosso Distrito; segundo agradecer de coração ao Rotary Club de Itapecerica por ter 

preparado tudo com tanto carinho e perfeição - sem a ajuda de vocês não teríamos o sucesso que tivemos, tudo com total esmero, 

desde a organização da sede, lanche, protocolo, recepção aos rotarianos, etc, terceiro agradecer aos quase 160 companheiros que 

deixaram os seus lares, nesta manhã chuvosa de sábado, para se dirigir a Itapecerica para o Seminário e por fim aos nossos 

palestrantes que nos enriqueceram com suas sábias palavras: Governadora Ângela Maria Silva Rezende, Governador Ângelo 

Antonio Freitas, Governador Virgilio Bandeira, Governador Designado Paulo Marcos de Paula Lima, companheiro Nino Sérgio, 

companheiro Rodrigo Veríssimo e Governadora Patrícia Nogueira que nos deu uma informação muito importante sobre a 

vacinação da pólio. Nossos mais sinceros agradecimentos a todos os envolvidos e até dia 02.12, em Pouso Alegre, para o 

Seminário da Fundação Rotária para os clubes da Área Sul do Distrito. Governador João Bosco Ribeiro Béze e Vani Costa Béze. 

 



Conferência Distrital - Importantíssimo 

Desfile das Bandeiras 
A comissão de cerimonial da Conferencia Distrital já 

está trabalhando para fazer um evento bonito para todos 

os que participarem da cerimônia de abertura da nossa 

conferencia. A Governadora Patrícia Gonçalves 

Nogueira responsável por este trabalho enviou e-mail a 

alguns clubes do distrito solicitando o envio de novas 

bandeiras das cidades. São elas: Arcos, Bambuí, Boa 

Esperança, Cambuí, Caxambu, Cristais, Divinópolis, 

Guaxupé, Ilicínea, Lagoa da Prata, Lavras, Machado, 

Nepomuceno, Ouro Fino, Perdões, Piumhi, Poços de 

Caldas, Pouso Alegre, São Gonçalo do Sapucaí, São 

Tiago, Três Pontas. As bandeiras da cidade podem ser 

enviadas ao Governador João Bosco Ribeiro Béze ou 

entregue nos próximos eventos distritais. Vamos 

colaborar! 

 
 

Instituto de Liderança Rotária  

 
Foi realizado no sábado,  18/11/17, na sede do Rotary 

Club de Lavras Sul, o segundo módulo do Instituto de 

Liderança Rotária para a Área 12 com princípios 

básicos, instruções,  metas, uso de ferramentas, 

 capacitação de líderes,  organização e reorganização de 

Rotary Clubs, etc com o objetivo de alinhar o 

pensamento e as ações dos clubes ao Rotary 

International. 

Firmes no propósito de transformar associados em 

rotarianos!  

 

 

Seguro Solitário 
Já pensou em apoiar a Fundação Rotária através do 

programa Seguro Solidário da Associação Brasileira da 

The Rotary Foundation “ABTRF”? 

Através dessa parceria, quando o Rotariano (inclusive 

honorário), Rotaractiano e seus familiares (cônjuge, 

mãe, pai, sogra, sogro, filha, filho, nora, e genro) tem 

um dos seguros abaixo e informa os dados do seguro no 

site www.abtrf.org.br/seguro, a seguradora faz uma 

contribuição correspondente a um percentual do prêmio 

líquido do seguro à Fundação Rotária sem nenhum 

custo adicional para o segurado. 

ü  Auto, das seguradoras Porto Seguro, Azul e 

Itaú (doação de 5% do prêmio líquido) 

ü  Vida, da seguradora Porto Seguro (doação 

de 5% do prêmio líquido) 

ü  Residência, seguradoras Porto Seguro e Itaú 

(doação de 3% do prêmio líquido) 

 Participe verificando se você ou algum familiar tem 

o seguro de uma dessas seguradoras e informe em 

nosso site ou, se preferir, responda esse e-mail com os 

dados abaixo. 

- Seguradora: 

- Tipo de Seguro (Auto, Residência ou Vida): 

- Número da apólice (consta do cartão de seguro): 

- Nome do segurado: 

- Grau de parentesco, quando o segurado não for 

rotariana (o): 

- Nome do Clube:  

- Número do Clube:  

- Número do Distrito:  

Participe também divulgando essa iniciativa entre os 

Rotarianos de seu clube e ajude nossa Fundação a 

transformar vidas! 

Muito obrigado, 

Edilson Massahaki Gushiken 

Supervisor Fundação Rotária 

Tel +55 11 3217-2630 

rotary.org 

 

 

Divulgando a Campanha de RI End Polio Now 

 
O Rotary Club de Piumhi, juntamente com o Interact, 

Rotaract e Rotary Kids, divulgou o trabalho do Rotary 

de erradicação global da poliomielite. O Rotary Club de 

Piumhi em parceria com as entidades do município 

promoveu o Festival Gastronômico nos dias 21/10/2017 

e 22/10/2017 em  comemoração do Dia Mundial de 

Combate à Pólio de 2017, foram exibidas durante o 

evento  faixas da campanha End Polio Now. A ação 

contou com a presença de autoridades locais, outros 

clubes ,representantes das entidades e de um grande 

público em geral. 
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Adeus Ano Velho, Feliz Ano Novo 
       Camila Ribeiro Lobato 
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Depois de fazer uma retrospectiva deste ano velho, pode-se 

vê quantas coisas aconteceram em âmbito mundial: grandes 

acontecimentos/problemas/movimentos políticos, econômi-

cos, desastres ambientais, ataques e mortes em massa. 

Infelizmente para ter mudanças, precisamos passar pelas 

crises e muitas vezes isso envolve tristezas, dificuldades e 

perdas. Eu chamo esses momentos de alerta, uma alerta que 

a vida nos dá que assim não dá para continuar. É uma 

chance. E o que sinto é que cada vez mais a tal alerta que a 

vida vem nos dá é sobre a necessidade de mergulhar em nós 

para sabermos olhar para o outro e para o mundo a nossa 

volta. 

 Como ajudar o outro e cuidar de alguém sendo que não 

sabemos fazer isso com nós mesmos? Vivemos anos após 

anos no piloto automático, não sabemos mais nem o que 

queremos e muito menos quem somos. 

Estamos na era do consumismo. A existência perdeu o 

sentido para o “obter”. Fala-se que tempo é dinheiro, a cada 

ano que passa vivemos mais ainda de forma acelerada e 

com isso não percebemos que estamos cada vez mais 

ansiosos, doentes, estressados e esse dinheiro que 

ganhamos é usado para tratar de doenças. Isso resolve algo? 

Escutei uma vez que estamos na ansiedade do ter e no tédio 

do possuir, porque depois que possuímos algo que tanto 

queríamos perde o sentido, não nos alegra mais. Isso 

acontece até nas relações afetivas. Com isso me veio este 

texto de Mahatma Gandhi que compartilho com vocês para 

este início de ano:   

“Temos medo de estarmos conosco, mergulharmos em 

nosso interior. O silêncio e sua prática nos leva a esta 

possibilidade de encontro profundo e revitalizador. Com o 

silêncio, encontramos a paz e o amor incondicional vem 

com toda a força transformadora. O amor é a força mais 

sutil do mundo. O mundo está farto de ódio. E é este ódio 

irracional e distante da força criadora que destrói,corrompe 

e ensurdece a humanidade.  

Pare! Recomece! Reprograme-se... O silêncio pode ser o 

ponto chave desta nova caminhada. Pratique-o diariamente 

e transforme um pouco nosso mundo. Ouça-se. 

Temos de nos tornar a mudança que queremos ver no 

mundo. Você tem que ser o espelho da mudança que está 

propondo. Se eu quero mudar o mundo, tenho que começar 

por mim.  

Pratique diariamente o silêncio da paz. Respire 

profundamente algumas vezes. Inspire e sopre lentamente 

até ir relaxando e mergulhando dentro de si mesmo. Feche 

os olhos e silencie seus medos, preocupações e ansiedades 

diárias, por alguns momentos. Dê a chance à sua paz e a 

paz do mundo. Faça a sua parte, se doe sem medo. O que 

importa mesmo é o que você é...Mesmo que outras pessoas 

não se importem. Atitudes simples podem melhorar sua 

vida. 

Você nunca sabe que resultados virão da sua ação. Mas se 

você não fizer nada, não existirão resultados. Espalhe esta 

ideia. 

Transforme o mundo, a partir de você. Seja a mudança que 

você deseja para o mundo.” 

 

 

 

NATAL  
O Natal costuma ser sempre uma ruidosa festa; entretanto se faz 

necessário o silêncio, para que se consiga ouvir a voz do Amor. 

      Natal é você, quando se dispõe, todos os dias, a renascer e 

deixar que Deus penetre em sua alma. 

      O pinheiro de Natal é você, quando com sua força, resiste aos 

ventos e dificuldades da vida. 

      Você é a decoração de Natal, quando suas virtudes são cores 

que enfeitam sua vida. 

      Você é o sino de Natal, quando chama, congrega, reúne. 

      A luz de Natal é você quando com uma vida de bondade, 

paciência, alegria e generosidade consegue ser luz a iluminar o 

caminho dos outros. 

     Você é o anjo do Natal quando consegue entoar e cantar sua 

mensagem de paz, justiça e de amor. 

     A estrela-guia do Natal é você, quando consegue levar alguém, 

ao encontro do Senhor. 

     Você será os Reis Magos quando conseguir dar, de presente, o 

melhor de si, indistintamente a todos. 

      A música de Natal é você, quando consegue também sua 

harmonia interior. 

      O presente de Natal é você, quando consegue comportar-se 

como verdadeiro amigo e irmão de qualquer ser humano. 

      O cartão de Natal é você, quando a bondade está escrita no 

gesto de amor, de suas mãos. 

      Você será os “votos de Feliz Natal” quando perdoar, 

restabelecendo de novo, a paz, mesmo a custo de seu próprio 

sacrifício. 

      A ceia de Natal é você, quando sacia de pão e esperança, 

qualquer carente ao seu lado. 

      Você é a noite de Natal quando consciente, humilde, longe de 

ruídos e de grandes celebrações, em silêncio recebe o Salvador do 

Mundo. 

      Um Feliz Natal a todos que procuram assemelhar-se com esse 

Natal.                                                                                       

     Papa Francisco 

 
 


