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Creio que todo aquele que 

ingressa em Rotary e consegue 

assimilar o que a Instituição 

prega, acaba sonhando em 

chegar a esse posto, justamente 

para SERVIR mais.  

       O período de expectativa e 

ansiedade chegou ao fim. Hoje 

marca o começo de uma nova 

página na história do Rotary, 

mais precisamente na do nosso 

distrito. Uma página que será 

escrita por todos nós, os 

rotarianos do distrito, a Equipe 

Distrital, e eu. Ela ainda está em 

branco e suas linhas, em breve, 

começarão a ser escritas. Dentro 

de um ano, que história terá sido 

contada? Será de oportunidades 

perdidas? Ou um conto de 

sucessos, esperanças, possibili-

dades e vitórias alcançadas? 

Minha atuação na Governa-

doria não representará – sim-

plesmente – um novo marco, 

mas indicará que juntos 

podemos e seremos capazes de 

fazer a diferença. 

       Estou pronto para escrever 

nessas linhas. Quero, nessa 

realização, trabalhar ombro a 

ombro com os nossos compa-

nheiros, num clima onde 

homens e mulheres, de mãos 

dadas, construam um mundo 

melhor, onde possa reinar a paz, 

a harmonia e sobretudo 

esperança. 

     Pois bem, na qualidade de 

bom mineiro, quero conclamar 

os meus estimados amigos no 

servir, para inspirados no lema 

de nosso presidente Ian Riseley, 

O ROTARY FAZ A 

DIFERENÇA, que entendam 

que Rotary, hoje, não tem os 

mesmos propósitos de 1905. O 

Rotary fundado por Paul Harris, 

em Chicago, cresceu, expandiu-

se e atingiu grandes proporções 

que – imperiosamente – o leva a 

grandes mudanças. Mudanças 

essas exigidas pela própria 

sociedade, que em pleno século 

21, não pode admitir mais 

discriminação, objeções fúteis, 

com questionamentos reprová-

veis, como: obstáculos na 

admissão de mulheres em seu 

quadro associativo. Isto é coisa 

do passado! Devemos aplicar a 

Prova Quádrupla – a presença 

da mulher trará boas amizades? 

É um apelo que faço a todos os 

rotarianos. 

      Conversem com seus 

companheiros e tentem cons-

cientizá-los que radicalismo não 

é para rotariano. Rotariano faz 

parte de uma grandiosa 

organização do bem. 

       Devemos entender que a 

mudança para ser verdadeira 

precisa ser iniciada dentro de 

nós. Não podemos ajudar os 

outros se não nos ajudarmos 

primeiro. Não podemos ajudar o 

mundo, sem primeiro ajudar os 

mais próximos de nós, como 

nossa família, clubes e 

comunidades. 

         Então lhes pergunto, como 

um rotariano, que se diz bom 

rotariano, é contra a realização 

pessoal de uma pessoa amiga?  

          Rotarianos, rotarianas são 

pessoas éticas. Profissionais que 

visam melhorar a qualidade de 

vida dos seus semelhantes, 

participando de atividades 

humanitárias, interculturais e 

educacionais. Rotariano é 

aquele que faz parte de uma 

rede global de voluntários, 

integrada por líderes profis-

sionais, empresariais e comu-

nitários dedicados à prestação 

de serviços e que incentivam a 

prática de altos padrões éticos e 

promoção da paz e boa vontade 

no mundo. 

  Como tal, devemos estender as 

mãos e não fechar as portas. 

Nossos regulamentos não 

discriminam e, portanto, os 

critérios de admissão devem ser 

equânimes, independentemente 

de sexo, orientação sexual, raça 

e credo religioso. 

       Companheiras e compa-

nheiros, o nosso distrito precisa 

da determinação e da criativi-

dade de cada um de nós. 

Convido, então, os que fazem o 

distrito 4560, a concentrar-se na 

responsabilidade que temos em 

ser parte desta nação de homens 

e mulheres do servir.Do DAR 

DE SI ANTES DE PENSAR 

EM SI que nos orgulhamos em 

usar o nosso distrito e obser-

vemos o nosso lema O 

ROTARY FAZ A 

DIFERENÇA.       Que lutemos 

para sensibilizar os não 

rotarianos a cooperarem com a 

nossa Fundação Rotária, que 

implementa os importantes 

projetos no mundo. A Fun-

dação Rotária tem recebido 

reconhecimento mundial, a 

exemplo da Fundação Bill e 

Creio que todo aquele que 

ingressa em Rotary e consegue 

assimilar o que a Instituição 

prega, acaba sonhando em 

chegar a esse posto, justamente 

para SERVIR mais.  

       O período de expectativa e 

ansiedade, chegou ao fim. Hoje 

marca o começo de uma nova 

página na história do Rotary, 

mais precisamente no nosso 

distrito. Uma página que será 

escrita por todos nós, os 

rotarianos do distrito, a Equipe 

distrital, vocês e eu. 

        Ela ainda está em branco e 

suas linhas, em breve, serão 

escritas.  

Dentro de um ano, que história 

terá sido contada? Será de 

oportunidades perdidas? Ou um 

conto de sucessos, esperanças, 

possibilidades e vitórias 

alcançadas? 

         Minha atuação na 

Governadoria não representará - 

simplesmente – um novo marco,  
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mas indicará que juntos 

podemos e seremos capazes de 

fazer a DIFERENÇA. 

         Digo que estou pronto 

para escrever nessas linhas, com 

famílias mais fortes, futuros 

mais promissores e um Rotary 

mais dinâmico do que nunca. 

Governador João Bosco e esposa Vani 

Agende-se 

Julho de 2017 

 

Visitas Oficiais 
Dia 24 - Segunda – Cambuí                                 

Dia 25 - Terça – Pouso Alegre – Das 

Geraes  
Dia 26 - Quarta - Pouso Alegre-Sul   

Dia 28 – Quinta – Monte Sião 

Dia 29– Reunião com o Diretor 
Zanardi  - São Paulo 

Dia 31 - Segunda – Pains 

 
Agosto de 2017 

Dia 01 – Terça- Lagoa da Prata  PO  
Dia 02 - Quarta – Iguatama  

Dia 03 – Quinta – Arcos   

Dia 07 – Segunda – Ouro Fino 
Dia 08 – Terça – Itajubá     

Dia 09 – Quarta- Itajubá 19 de Março      

Dia 10 – Quinta -  Itajubá Oeste   
Dia 12-  SEMINÁRIO DO DQA, IP 

E TREINAMENTO DE OFICIAIS 

DE INTERCÂMBIO – Oliveira -8 
horas – Sede do Rotary 

Dia 14 – Segunda – Córrego Fundo                                                                                                          
Dia 15 – Terça – Bambuí                                          

Dia 16 - Quarta - Pimenta 

Dia 17 - Quinta - Piumhí 
Dia 21 - Segunda - Brasópolis 

Dia 22 - Terça – São G. Sapucaí 

Dia 23 – Quarta - Monsenhor Paulo 
Dia 24 – Quinta - Elói Mendes 
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de subsídio da Fundação Rotá-

ria, uma experiência aprimorada 

no Meu Rotary, e um novo 

Rotary Club Central. Ao tentar-

mos fortalecer nossos clubes, 

temos dois desafios específicos 

referentes ao quadro associa-

tivo: gênero e faixa etária dos 

associados. Para manter clubes 

fortes, precisamos de um quadro 

associativo que reflita as comu-

nidades que servimos e que 

continue desenvolvendo líderes 

bem informados nas gerações 

por vir. 

Há muitos anos que a sustenta-

bilidade tem sido o fundamento 

para nossos serviços humanitá-

rios. Serviço sustentável signifi-

ca que nosso trabalho continua 

tendo um impacto positivo mui-

to tempo depois de encerrado o 

envolvimento direto do Rotary. 

Não abrimos poços e vamos 

embora; nós nos certificamos de 

que as comunidades possam 

manter e reparar estes poços. Se 

construímos uma clínica, nós 

garantimos que a clínica consiga 

continuar em funcionamento 

sem suporte contínuo. E não 

estamos trabalhando apenas 

para conter a pólio, mais sim 

eliminá-la para sempre. 

A erradicação da pólio é o maior 

serviço sustentável. Trata-se de  

Prezados companheiros rotaria-

nos, 

Existem tantos motivos para se 

associar ao Rotary quanto rota-

rianos – talvez até mais. Mas 

cada um de nós permanece na 

organização porque algo é 

adicionado às nossas vidas. 

Juntos, estamos  Fazendo a 

Diferença no mundo e quanto 

mais nos envolvermos no 

Rotary, maior a diferença que 

ele fará em nossa vida. Como 

rotarianos, somos desafiados a 

ser pessoas melhores que se 

dedicam a objetivos mais nobres 

e colocam em prática a máxima 

Dar de Si Antes de Pensar Em 

Si. 

Os Rotary Clubs e rotarianos é 

que decidem a diferença que 

querem fazer por meio dos seus 

serviços humanitários. Como 

organização, somos guiados por 

três prioridades estabelecidas no 

Plano Estratégico do RI: forta-

lecer e apoiar os clubes, dar 

mais enfoque e expansão aos 

serviços humanitários e aumen-

tar a projeção da imagem públi-

ca da organização. 

No ano que vem, nossos clubes 

terão o suporte de várias 

ferramentas online, incluindo 

um novo Rotary.org, um pro-

cesso mais simples para pedido 
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um investimento que renderá 

um benefício permanente e em 

escala global. Esta é, e deve 

continuar sendo, nossa principal 

prioridade até terminarmos o 

trabalho. 

Jamais poderemos saber o 

número de pessoas cujas vidas 

foram transformadas por meio 

do Rotary durante estes últimos 

112 anos. A tocha que Paul 

Harris acendeu foi passada de 

geração em geração e hoje está 

em nossas mãos. Vamos manter 

sua chama acessa para mostrar 

ao mundo que O Rotary Faz a 

Diferença. 

 

Mensagem do Diretor de RI  
Prezados Companheiros. 

 

 Ao iniciarmos um novo ano rotário, devemos ter em 

mente que o Rotary anualmente se renova, porém 

sem perder sua essência. Dirigentes entrantes pegam 

o bastão dos dirigentes que estão findando sua 

gestão e não para um minuto sequer a grande corrida 

rotária. A continuidade em nossos projetos e 

programas é essencial para o Rotary e a cada ano 

acrescentamos novos projetos, novas ideias, novas 

emoções e desafios, isso é muito salutar para nossa 

organização. Penso ser muito importante deixarmos 

claro que nossa organização é servidora, ela presta 

serviços e não doações e “SERVIR É ATENDER 

NECESSIDADES”. Dentro dessa visão, prestar 

serviços na área do voluntariado é atender às 

necessidades do nosso público-alvo, da comunidade 

em que cada clube está inserido. Através da 

classificação de cada rotariano, temos um elenco 

incomensurável de atividades de servir, porém com 

maior eficácia, cada um faz o que sabe fazer. Com 

isso em mente, os clubes deverão fazer um 

levantamento das necessidades de suas 

comunidades, analisar globalmente o que precisa ser 

feito, dentro do padrão Rotary de trabalhar, prestar o 

melhor dos nossos serviços, pois é dessa maneira 

que o ROTARY FAZ A DIFERENÇA. Que 

tenhamos todos, sucesso em nossa caminhada.  

 

 

 
 

 

PAULO AUGUSTO ZANARDI 

Rotary International 

Diretor 2017-19 
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Relatórios recebidos 
 
Atenção Secretárias das 
ASRs do Distrito 4560 
 
Ao enviar o relatório de sua 
ASR até o dia 5 do mês 
seguinte aos eventos 
realizados a sua ASR estará 
concorrendo ao Troféu 
Pontualidade. 
 
Não se esqueçam de postar 
ou enviar para o email da 
Secretária Sônia Augusta. 
 
sonia_augustadasilva@hotm
ail.com 
 
 
 

 Mensagem da Coordenadora Vani 

 

 

 

de participar ativamente de 

suas atividades e projetos, 

contribuindo para sua 

revitalização e crescimento.  

       E assim, impregnadas 

dos sentimentos de nobreza, 

de esperança, de amor, de fé 

e de otimismo, todas nós que 

fazemos as Casas da 

Amizade do distrito 4560 

estaremos sempre unidas no 

trabalho voluntário, servindo 

em nossas comunidades, em 

busca do desenvolvimento 

humano. 

       Vamos nos organizar 

como uma Associação forte, 

ter boa vontade, disponibili-

dade, usar a criatividade, 

participar ativamente, desen-

volver programas que 

efetivamente contribuam para 

o bem da nossa comunidade, 

pensar e agir em grupo 

trabalhando em equipe e 

unir-nos em torno de um 

ideal comum. 

       Não vou aqui falar muito 

de metas, já falei no PETs, na 

Assembleia e está no meu 

Guia Distrital. Mas conto 

com cada uma no cumpri-

mento das mesmas e que na 

nossa XLVII Conferência 

“Rotarianos fazendo a 

Diferença”, de 18 a 20 de 

maio de 2018, no Hotel 

Glória, em Caxambu pos-

samos colher os frutos de um 

trabalho digno e abençoado.  

        O ano rotário não é 

meu... é SEU... deixe sua 

marca. Seu toque especial. É 

com a certeza nas mãos, na fé 

em Deus e no coração, que 

nossa Coordenadoria e sua 

maravilhosa Casa da 

Amizade, iremos erradicar a 

pólio, contribuir com a 

Fundação Rotária, reconhecer 

e promover o 

companheirismo nossa mola 

mestra, olhar para nossas 

crianças, jovens, amparar os 

idosos e usarmos essa valiosa 

ferramenta que é a mídia 

social para mostrarmos a que 

viemos, o nosso trabalho e 

consequentemente criarmos 

novas Casas da Amizade e 

aumentar o nosso quadro 

associativo.  

        Conto queridas, 

imensamente com a força de 

cada uma de vocês, presença 

 

associativo.  

        Conto queridas, imen-

samente com a força de 

cada uma de vocês, presen-

ça e motivação. Vamos, 

juntamente com o Presi-

dente de Rotary 

International Ian Riseley e 

sua esposa Juliet, com o 

Governador João Bosco 

colocarmos em prática o 

lindo lema rotário 2017/ 

2018: O ROTARY FAZ A 

DIFERENÇA. 

A nossa CASINHA FELIZ 

me acompanhará durante 

toda a minha trajetória neste 

ano rotário, e espero, a cada 

final de semana que voltar 

para casa, trazê-la bem 

recheada, pois com isto 

vamos contribuir para a 

eliminação da pólio: em 

14.06.2017 tínhamos 

somente 06 casos e é meta 

do nosso Presidente de 

Rotary International e nós 

assumimos o compromisso 

na Assembléia em San 

Diego de marcar este ano 

rotário com o final da pólio, 

além disto como é 

gratificante você poder 

homenagear uma 

companheira de sua Casa da 

Amizade com o Título Paul 

Harris. Minha Casa da 

Amizade, juntamente com a 

de Carmo do Cajuru e o 

Rotary de Alfenas vivemos 

esta emoção este ano, 

quando na Conferência em 

Poços de Caldas fomos 

sorteadas graças a 

arrecadação que a nossa 

linda Coordenadora Carmen 

conseguiu em seu ano 

rotário que hoje chega ao 

fim, e na próxima segunda 

feira uma companheira de 

minha Casa da Amizade se 

tornará Companheira Paul 

Harris e uma outra 

companheira receberá mais 

uma safira. É muito 

gratificante companheiras. 

Conto com vocês. 

        Recebam o meu abraço 

carinhoso e muito obrigado.  
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Minhas amigas do Colégio 

de Coordenadoras, minhas 

queridas e amadas compa-

nheiras da ASR de Oliveira 

– meu braço direito e es-

querdo; minhas Coordena-

doras Assistentes, minhas 

presidentes das ASRs e 

Equipe distrital que este 

ano farão toda a 

DIFERENÇA, venho dizer-

lhes que recebi esta missão 

com bastante alegria, mas 

com grande responsabili-

dade, pois todas são 

detentoras de qualificações 

e conhecimentos extraordi-

nários para estar aqui no 

meu lugar e, sem dúvida, 

assumir esta missão com 

excelente capacidade. 

         Inicia-se para nós 

associadas das Casas da 

Amizade do Distrito 4560, 

mais uma gestão. Gestão 

essa que, certamente, nos 

trará, não só muito trabalho 

e dedicação, mas, também, 

muitas alegrias. 

         Eu, na qualidade de 

esposa do Governador e 

com o cargo de Coordena-

dora Distrital pretendo 

acompanha-lo em todas as 

visitas, oficiais ou não. 

         Como todas sabem, 

há tempos venho procu-

rando auxiliar as Coorde-

nadoras que me antece-

deram, ocupando vários 

cargos, seja como Coorde-

nadora Assistente, Secre-

tária, Tesoureira, mas agora 

é a minha vez. Vou dar, 

aliás, estou dando o melhor 

de mim para bem desem-

penhar meu mandato com 

sabedoria, humildade, 

carisma e principalmente 

muita paciência. Quero ser 

como Maria: ouvinte, 

contemplante, orante – com 

os olhos e o coração, no 

espírito do Servir.  

       Fazer parte de uma 

Casa da Amizade é uma 

decisão consciente que 

implica em um comprome-

timento para com a Enti-

dade, no sentido de pro-

curar conhecê-la melhor, a 

de participar ativamente de 

suas atividades e projetos, 

contribuindo para sua 

revitalização e crescimento.  

mailto:sonia_augustadasilva@hotmail.com
mailto:sonia_augustadasilva@hotmail.com
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Continuação da Mensagem do Governador Beze  
          Espero, com a cooperação 

de todos, dar continuidade ao 

trabalho do meu companheiro 

João Otávio e Carmen. Dar 

continuidade ao que foi pro-

posto para o Distrito, que foi 

elaborado e, diga-se de 

passagem, muito bem elaborado 

e que deverá, segundo as 

Normas de RI, ser continuado 

por mim. Todavia, neste ano 

implantarei algumas ações que 

considero relevantes como: 

maior interação com os clubes 

por meio dos Governadores 

Assistentes; intensificar a 

presença da mulher em Rotary; 

incentivar a criação de novos 

Rotarys Clubs, cobrir áreas 

esquecidas pelas ações rotárias, 

intensificar, tal como o Rotary 

International tem feito nos 

últimos anos e como a 

modernidade assim nos exige o 

uso e interação por meio da 

internet; premiar todos que 

contribuírem para o desenvol-

vimento do Quadro Associativo; 

intensificar a presença do 

Rotary na mídia, para fortalecer 

a Imagem Pública de nossa 

organização; aumentar as doa-

ções para a Fundação Rotária 

através do programa Todos os 

rotarianos todos os anos e a 

Ação entre amigos, entre outros. 

          Nosso Presidente de 

Rotary International, na sessão 

plenária de encerramento da 

Convenção International de  

Atlanta usou estas palavras para 

definir as PRIORIDADES 

ESTRATÉGICAS: 

1º - Fortalecer e apoiar os 

clubes; - quanto maior a diversi-

dade de um clube melhor ele 

será. Refletirá melhor nossas 

comunidades.  - MULHERES – 

precisamos equilibrar o número 

de homens e mulheres nos 

nossos clubes; - JUVENTUDE 

panheiros e tentem conscientizá-

los que radicalismo não é para 

rotariano. Devemos entender 

que a mudança para ser 

verdadeira precisa ser iniciada 

dentro de nós. Não podemos 

ajudar o mundo, sem primeiro 

ajudar os mais próximos de nós, 

como nossa família, clubes e 

comunidades. 

         Então lhes pergunto, como 

um rotariano, que se diz bom 

rotariano, é contra a realização 

pessoal de uma pessoa amiga?  

          Rotarianos e rotarianas 

são pessoas éticas. Profissionais 

que visam melhorar a qualidade 

de vida dos seus semelhantes, 

participando de atividades 

humanitárias, interculturais e 

Educacionais. . 

      Como tal, devemos estender 

as mãos e não fechar as portas. 

Nossos regulamentos não discri-

minam e, portanto, os critérios 

de admissão devem ser equâ-

nimes, independentemente de 

sexo, orientação sexual, raça e 

credo religioso. 

       Nosso distrito precisa da 

determinação e da criatividade 

de cada um de nós.  

        Que lutemos para sensi-

bilizar os não rotarianos a 

cooperarem com a nossa 

Fundação Rotária, que imple-

menta os importantes projetos 

no mundo. 

        Falando dos programas de 

Rotary vale ressaltar os progra-

mas de bolsas educacionais, 

intercâmbio e subsídios humani-

tários, Centros Rotary de Estu-

dos Internacionais na Área da 

Paz e Resolução de conflitos, o 

Intercâmbio de Jovens e muitos 

outros. 

        Diante disto, utilizemos o 

valor rotário da liderança.         

Somos responsáveis pelo futuro 

do nosso Distrito. 

– outro segmento a ser melhor 

representado nos nossos clubes. 

2º - Enfoque e a expansão aos 

serviços humanitários: - PÓLIO 

– sua erradicação é nossa maior 

prioridade até finalizarmos 

nosso trabalho. Não podemos e 

não vamos falhar! 

 3º - Aumentar nossa projeção 

através da Imagem Pública: 

4º - Mensurar nossas ações: 

neste ano pedimos aos clubes 

que enviem 2 números: valores 

colocado em Serviços Humani-

tários e horas de trabalho 

disponibilizadas pelos rotarianos 

e clubes nestes serviços; 

5º - Conscientização Ambiental: 

plantar pelo menos uma árvore 

para cada associado. O Rotary 

não pode deixar de se envolver 

com questões ligadas ao 

ambiente! 

       O desafio é grande, mas a 

vontade de servir é maior. A 

luta será intensa, mas a criativi-

dade nos levará ao sucesso.                                               

A perspectiva gerada em torno 

do nosso nome é elevada, mas a 

comunhão de esforços – gover-

nadores, colégio de governa-

dores, governadores assistentes, 

equipe distrital, instrutor distri-

tal, presidentes, toda a família 

rotária e minha família nos 

levará, indubitávelmente à 

vitória.  

       Agradecimento especial a 

minha esposa Vani pelo carinho 

com que abraçou a Governa-

doria, me apoiando em tudo, 

sendo meu braço direito, 

principalmente na parte da 

informática, exercendo a função 

de verdadeira secretária. 

Obrigado meu amor!  

       Não poderia deixar de fazer 

um agradecimento especial aos 

meus companheiros e compa-

nheiras do Rotary Club de 

Oliveira, liderados pelo compa-

nheiro presidente Ivan Ananias 

da Silva, que não mediram 

esforços para que tudo saísse a 

contento e estão ao meu lado 

dando toda força. Obrigado 

amigos. 

       Rotarianas e rotarianos, si-

gam em frente. Observem mais. 

Ouçam mais. Divulguem mais. 

Façam mais. A hora é agora.  O 

Rotary confia em vocês. 

        Eu confio em vocês para 

juntos fazermos a DIFERENÇA 

neste ano rotário 2017/2018. 

       Muito obrigado. 

 

Melina Gates que doou 350 

milhões de dólares para o 

Programa Pólio Plus e agora, na 

Convenção de Atlanta, ao falar 

para mais de 32.500 pessoas 

presentes no evento, entre eles 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
- 

do clube. 

 - Implementar o programa 

do ano para desenvolvimento 

do quadro associativo.  

- Enviar relatório mensal de 

frequência à governadoria 

distrital, até 15 dias após a 

última reunião do mês.  

- Realizar assembleia de 

clube para discutir e adotar o 

programa anual. Determinar 

as metas de participação do 

clube nos programas da 

Fundação Rotária.  

- Colaborar com o secretário 

de clube para elaborar o 

relatório semestral que 

acompanhará o pagamento 

ao RI. Enviar pagamento da 

quota per capita distrital, se 

aplicável.  

- Prazo para envio das 

indicações ao Prêmio por 

Serviços Eminentes é 30 de 

junho 

   Bem Vindos Novos Associados! 
 

        Este espaço está reservado aos clubes 
para    enviarem fotos dos novos associados dos 

Clubes. 
      No apagar das luzes do ano rotário 2016/17 o Rotary 
de       Divinópolis Leste empossou  Bruno Henrique Morais   

    Fraga. Mais um Jovem, seja Bem Vindo! 
 

  

Início das Visitas 
Oficiais do 

Governador  -  
24/07/2017. 

 
 
 
 
 
 
 

mensal do conselho diretor - Planejar e realizar reunião 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

 
mas indicará que juntos pode-

mos e seremos capazes de fazer 

a DIFERENÇA. 

         Digo que estou pronto 

para escrever nessas linhas, com 

famílias mais fortes, futuros 

mais promissores e um Rotary 

mais dinâmico do que nunca.  E 

quero, nessa realização, traba-

lhar ombro a ombro com os 

nossos companheiros, num cli-

ma onde homens e mulheres, de 

mãos dadas, construam um 

mundo melhor, onde possa rei-

nar a paz, a harmonia e sobre-

tudo esperança. 

            Pois bem, na qualidade 

de bom mineiro, quero concla-

mar os meus estimados amigos 

no servir, para inspirados no 

lema de nosso presidente Ian 

Riseley, O ROTARY FAZ A 

DIFERENÇA, que o Rotary 

fundado por Paul Harris, em 

Chicago, cresceu, expandiu-se e 

atingiu grandes proporções que 

– imperiosamente – o leva a 

grandes mudanças. Mudanças 

essas exigidas pela própria 

sociedade, que em pleno século 

21, não pode admitir mais 

discriminação, objeções fúteis, 

com questionamentos reprová-

veis, por exemplo: obstáculos na 

admissão de mulheres em seu 

quadro associativo. Isto é coisa 

do passado! Devemos aplicar a 

Prova Quádrupla – a presença 

da mulher trará boas amizades? 

É um apelo que faço a todos os 

rotarianos. 

      Conversem com seus com-

panheiros e tentem conscientizá-

los que radicalismo não é para 

rotariano. Devemos entender 

que a mudança para ser 

verdadeira precisa ser iniciada 

dentro de nós. Não podemos 

ajudar o mundo, sem primeiro 

ajudar os mais próximos de nós, 

como nossa família, clubes e 
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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! 

 
 



 
 

O companheiro do Rotary Club de São Tiago, Antônio Machado Neto, 

completou 35 anos de Rotary com frequência 100% nestes anos. 

Parabéns. 

Governador João Bosco e 

sua esposa Vani estiveram 

presentes na transmissão 

de Cargo do Rotary de 

Divinópolis Leste.  

Mês de Junho e Julho é 

dedicado aos novos 

dirigentes, pois nele 

acontecem as transmissões

            de cargos. 

 

O Presidente do Rotary Club de Oliveira, André Ferreira, 

acompanhado do Governador do Distrito 4560, João Bosco 

Ribeiro Béze, entregaram no PAM 12 cobertores para 

agasalhar os pacientes enfermos neste frio. Eles não 

param nunca. Parabéns Rotary Club de Oliveira. 

Enquanto Isto, lá 

em Pouso Alegre 

o Rotary PASul 

participa ativa-

mente do Arraiá. 

Excelente com-          

panheiros. 

Já de volta as suas atividades, depois de muito viajar pelo 

Distrito como 1ª Dama e Coordenadora Distrital, a 

companheira Carmem Silvia da Pós Rodrigues, assume 

seu papel de Secretária do Rotary Club Poços de Caldas. 

Gestão bem feminia já que presidente e secretária são 

mulheres. Sucesso companheiras. 

O Casal Gover-

nador Beze e Vani, 

também estiveram 

presentes na 

transmissão de 

 Feliz Ano Novo      cargo do Rotary de 

 Vamos Nessa!             Carmo do Cajuru  
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CLUBES QUE SÃO NOTÍCIA 

   Alberto Bittencourt 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 A Secretaria informa que as frequências mensais dos 

clubes para fins de premiações, deverão ser remetidas 

ao secretário Wilson Carlos da Silva e/ou a 

Responsável pela Carta Mensal Ana Maria Henriques 

Horta Ribeiro até o dia cinco do mês seguinte. A 

frequência também deverá ser informada no Site do 

Distrito 4560. 

Emails para o envio: wilsoncsilva@yahoo.com e 

hortaribeiro@gmail.com 

 

Clubes Recepcionam nosso Governador 

João Bosco e sua Esposa Vani 
  
    Monte Sião 
   
 
 
 
 
 
     Pouso 
     Alegre 
        das Gerais 
     E 
     Pouso 
         Alegre Sul 
 
 
 
 
 
 
 
    Cambuí 

"Como são muitos os 

problemas do mundo, a 

Fundação Rotária decidiu 

que os clubes devem se 

concentrar em áreas-chaves 

para fazer mudanças 

duradouras.  

Para começar, escolha ao 

menos uma érea de enfoque 

para trabalhar em benefício 

da comunidade. As áreas 

foram escolhidas tendo em 

mente o alinhamento do 

nosso trabalho local para 

maximizar o impacto 

mundial que causamos.  

-Promoção da paz 

-Combate a doenças 

-Fornecimento de água 

potável 

-Assistência médica para 

mães e filhos 

-Apoio à educação 

-Desenvolvimento de 

economias locais 

Depois, estipule um objeti-

vo com base na área 

escolhida, pensando no 

impacto que você quer 

causar e não na atividade a 

ser financiada pelo Subsídio 

Global. Por exemplo: para 

apoiar a educação precisa-

mos reduzir a desigualdade 

de gênero na comunidade. 

Ou: para salvar mães e 

filhos, precisamos nos certi-

ficar que as mulheres 

tenham um parto seguro do 

ponto de vista médico. 

Por último, elabore um projeto 

com potencial para alcançar o 

objetivo. Leia os Princípios 

Gerais das Áreas de Enfoque 

para saber quais as atividades 

são elegíveis a financiamento 

de Subsídio Global e os resulta-

dos esperados. Neste documen-

to você também verá:  

- Propósitos e metas que o 

Rotary espera atingir; 

- Parâmetros de elegibilidade; 

- Elementos necessários para 

implementar projetos de 

sucesso. 

Utilize o documento como guia 

para decidir qual atividade 

empreender para alcançar o 

objetivo principal. Por exemplo: 

para salvar a vida de mães e 

filhos o seu clube ajudará no 

treinamento de médicos e 

enfermeiros no hospital local, 

visando partos seguros para as 

mulheres. Ou, para apoiar a 

educação, o seu clube e líderes 

locais procurarão reduzir a desi-

gualdade de gênero na comuni-

dade, realizando uma série de 

fóruns para pais sobre a impor-

tância da educação formal das 

meninas e fornecendo recursos 

a alunas de uma escola local.  

Faça o curso sobre as áreas de 

enfoque na Central de Apren-

dizado . Leia o guia sobre as 

áreas de enfoque para ficar por 

dentro de atividades que podem 

ser financiadas."   

Colaboração Gov. João Otávio 
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CAUSANDO IMPACTO NAS ÁREAS DE ENFOQUE 

   Alberto Bittencourt 

NOTÍCIAS DA SECRETARIA 

   Alberto 

Bittencourt 

CONFERÊNCIA DISTRITAL 

   Alberto Bittencourt 

XLVII Conferência do Distrito 4560  
 
A Conferência do Distrito 4560, 
“Rotarianos Fazendo a Diferença”, 
será de 18 a 20 de maio de 2018. 
Agende sua ida com antecedência no    
Hotel Glória em Caxambu – MG 
Não Percam! 

mailto:wilsoncsilva@yahoo.com
mailto:hortaribeiro@gmail.com


 Informações do Distrito 
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Mensagem de Sarah Botrel 

intercambista do Ano rotario 16-

17 

Patrocinada pelo Rotary Club de 

Tres Pontas 

Anfitrionada pelo Distrito 1630 – 

Belgica 

 

04/07/17 18:09:07: Sarah 

Belgica: Intercâmbio é pra gente 

forte, gente que não tem limite 

na imaginação, nas fronteiras, 

nas aventuras e no coração. É de 

gente que sente as mudanças de 

corpo e alma, de gente que não 

mede esforços, nem a saudade, 

sorrisos, lágrimas e força de 

vontade. É de gente como a 

gente, como eu, como os que 

foram, os que irão e como você! 

Intercâmbio é ser humano. No 

sentido mais literal da palavra. É 

ver o mundo com olhos de quem 

se orgulha do próprio país e 

cultura mas vê encanto na 

cultura do próximo. Achar lindo 

o brilho nos olhos de cada pessoa 

ao falar da sua casa, dos seus 

costumes e crenças. É se 

questionar após conhecer 

pessoas do mundo inteiro: Por 

que o mundo não pode ter paz? É 

saber falar várias línguas e achar 

em cada uma delas algo que te 

encanta; mas amar ainda mais a 

língua sobre a qual você nasceu. 

Intercâmbio é saudade e a 

saudade aperta e escorre pelos 

olhos. Saudade daquilo que está 

longe mas também daquilo que 

está perto. Você começa a 

perceber que as pessoas que você 

já ama nesse lugar novo um dia 

não vão estar mais perto e pode 

parecer loucura mas você já 

consegue sentir falta do 

momento atual. Quando você 

está no intercâmbio, você 

percebe que nunca tinha sentido 

uma saudade assim, que até o 

 
Intercâmbio é ser humano. No 

sentido mais literal da palavra. É ver 

o mundo com olhos de quem se 

orgulha do próprio país e cultura mas 

vê encanto na cultura do próximo. 

Achar lindo o brilho nos olhos de 

cada pessoa ao falar da sua casa, dos 

seus costumes e crenças. É se 

questionar após conhecer pessoas do 

mundo inteiro: Por que o mundo não 

pode ter paz? É saber falar várias 

línguas e achar em cada uma delas 

algo que te encanta; mas amar ainda 

mais a língua sobre a qual você 

nasceu. Intercâmbio é saudade e a 

saudade aperta e escorre pelos olhos. 

Saudade daquilo que está longe mas 

também daquilo que está perto. Você 

começa a perceber que as pessoas 

que você já ama nesse lugar novo um 

dia não vão estar mais perto e pode 

parecer loucura mas você já 

consegue sentir falta do momento 

atual. Quando você está no 

intercâmbio, você percebe que nunca 

tinha sentido uma saudade assim, 

que até o cheiro do vento quando vai 

chover te faz falta e o cheiro de café 

passado em uma manhã qualquer, 

dos rostos familiares, da sua cama, 

do cheiro de roupa limpa e do seu 

animal de estimação. Saudade não é 

o que foi mas sim o que há. 

Intercâmbio é contar os dias para 

voltar pra casa, mas se desesperar ao 

lembrar que terá de voltar um dia. 

Intercâmbio é descobrir que você 

pode ser melhor, que a vida é muito 

pequena e o mundo é muito grande, 

que a gente pode viajar milhares de 

quilômetros, conhecer milhares de 

pessoas, e nunca estaremos saciados 

do conhecimento, experiência, 

felicidade e independência que a 

saída da zona de conforto nos 

proporcionou. É descobrir o mundo e 

a si mesmo. É lidar com situações 

inesperadas. É se surpreender com a 

própria capacidade. É ser 

independente. É fazer todos os dias, 

algo pela primeira vez. Você 

descobre que casa é onde seu 

coração está e ele pode estar em 

quantos lugares você quiser. Que 

nem todos os dias são felizes mas 

você está feliz agora porque sabe que 

fez a coisa certa. Que 

arrependimento é so daquilo que 

você não fez. Que essa experiência 

foi a melhor escolha que você 

poderia ter feito. Que a subida dessa 

montanha de aventuras é cansativa 

mas a vista é linda. É crescer, mudar, 

sonhar e acreditar. É ver que você já 

não é mais a mesma pessoa. É ter 2 

 

Sam Owori, presidente eleito do Rotary International, faleceu 

inesperadamente por complicações pós-cirúrgicas na quintafeira, dia 

13 de Julho. Sam era associado do Rotary Club de Kampala, em 

Uganda há 38 anos. Sam era membro da Comissão Regional Pólio 

Plus da África e da Comissão Internacional Pólio Plus. “O Rotary é 

um estilo de vida para mim – alicerçado em um valor intrínseco e 

responsabilidade pelo semelhante”, disse Sam no ano passado. 

“Estou altamente satisfeito em saber que, por meio do Rotary, sou 

capaz de ajudar muitas pessoas.” “Sam era uma pessoa 

extremamente especial, e sua morte súbita é uma grande perda para 

o Rotary, para Uganda e também para o mundo”, afirmou Riseley. 

Contribuições feitas em memória dele serão direcionadas ao Sam F. 

Owori Memorial to Polio, um fundo estabelecido para homenagear 

seu compromisso com a erradicação da doença. 

ao lembrar que terá de voltar um 

dia. Intercâmbio é descobrir que 

você pode ser melhor, que a vida é 

muito pequena e o mundo é muito 

grande, que a gente pode viajar 

milhares de quilômetros, conhecer 

milhares de pessoas, e nunca 

estaremos saciados do 

conhecimento, experiência, 

felicidade e independência que a 

saída da zona de conforto nos 

proporcionou. É descobrir o 

mundo e a si mesmo. É lidar com 

situações inesperadas. É se 

surpreender com a própria 

capacidade. É ser independente. É 

fazer todos os dias, algo pela 

primeira vez. Você descobre que 

casa é onde seu coração está e ele 

pode estar em quantos lugares 

você quiser. Que nem todos os 

dias são felizes mas você está feliz 

agora porque sabe que fez a coisa 

certa. Que arrependimento é so 

daquilo que você não fez. Que 

essa experiência foi a melhor 

escolha que você poderia ter feito. 

Que a subida dessa montanha de 

aventuras é cansativa mas a vista é 

linda. É crescer, mudar, sonhar e 

acreditar. É ver que você já não é 

mais a mesma pessoa. É ter 2 

nacionalidades no coração. É 

viver. É ser feliz. 

RI CRIA FUNDO EM HOMENAGEM AO PRESIDENTE SAM OWORI 

   Alberto Bittencourt 



 
 
 
 
 
 

O Numero de associados registrado com data de  30/06/2017são dados do RI  

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

Classificação Rotary Club  Classificação Rotary Club  
1º lugar Itajubá – 98,53% 1º lugar Divinópolis – Leste – 91%  

2º lugar Guaxupé Cafezais- 92,75% 2º lugar Elói  Mendes – 91%  

3º lugar Brasópolis – 90% 3º lugar Formiga – 91%  

4º lugar Nepomuceno – 90% 4º lugar Itauna – 90,99%  

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

Nº Rotary Club de 
Nº 

Reuniões 

Sócios Informados por: Admissão Baixas % 

RI 
30/06/2017 

Club 
30/06/2017 

junho/ 
2017 

junho/ 
2017 Frequência 

1 Alfenas(8192)  12  - -  

2 Alfenas- Norte (8193)   14  - -  

3 Arcos  (8194)  11  - -  

4 Bambuí (8195) 02 19 26 - - 88,46 

5 Boa Esperança (8196) 04 22 22 - - 69,00 

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

7 Brazópolis (8198) 04 10 10 - - 90,00 

8 Camacho (84366)  09  - -  

9 Cambuí (30655)  11  - -  

10 Cambuquira (8199)  15  - -  

11 Campo Belo (8201)  23  - -  

12 Candeias (8202) 04 21 22 - - 88,80 

13 Carmo da Mata (51050) 04 17 17 - - 79,41 

14 Carmo do Cajuru (8204) 05 31 31 - - 81,00 

15 Carmo do Rio Claro (8205)  22  - -  

16 Caxambu (8206) 03 14 14 01 - 66,33 

17 Cláudio (8207) 03 19 19 01 - 78,34 

18 Córrego Fundo (82468)  19  - -  

19 Cristais (22913)  20  - -  

20 Cruzília (8208)  11  - -  

21 Divinópolis (8209)  14  - -  

22 Divinópolis Leste (8210) 04 39 39 - 01 91,00 

23 Divinópolis Oeste (8211)  36  - -  

24 E-Club Esperanto  20     

25 Elói Mendes (8212) 04 39 39 - - 91,00 

26 Formiga (8213) 04 24 39 01 - 91,00 

27 Guaxupé (8214)  18  - -  

28 Guaxupé - Cafezais 04 14 14 01 - 92,75 

29 Iguatama (8215)  20  - -  

30 Ilicínea (84198)  05  - -  

31 Itajubá (8216) 04 17 17 - - 98,53 

32 Itajubá 19 de Março (25350) 04 07 07 - 04 80,29 

33 Itajubá-Oeste  (8219)  16  - -  

34 Itanhandú (24157) 04 18 18 - 01 89,00 

35 Itapecerica (8219) 04 35 35 - 01 71,32 

36 Itaúna  (8220) 04 32 32 - - 90,99 

37 Itaúna-Cidade Educativa (22535)  21  - -  

38 Itaúna-Cidade Universitária (22536  20  - -  

39 Lagoa da Prata- Princesa do Oeste 02 14 14   75,00 

40 Lavras  (8223)  14  - -  

41 Lavras-Dos Ipês (86677) 04 18 18 - - 79,57 

42 Lavras-Sul (8224) 03 26 25 - - 74,67 

43 Machado (8225)  21  - -  

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

45 Monsenhor Paulo (8227)  17  - -  

46 Monte Sião (27238) 04 14 14 - - 75,00 

47 Nepomuceno (86214) 02 12 12 - 01 90,00 

48 Oliveira (8228) 03 18 18 - - 88,90 

49 Ouro Fino (64674) 05 15 15 - - 80,00 

50 Pains (8229) 03 17 18 - - 57,40 

51 Perdões (58389)  11  - -  

52 Pimenta (51506)  13  - -  

53 Pimenta- Mar de Minas 03 16 16 - - 77,00 

54 Piumhi (8230)   31  - -  

55 Poços de Caldas  (8232)  04 18 18 - 01 76,81 

56 Poços de Caldas Sul (8233)  04 18 18 - - 72,22 

57 Pouso Alegre-Das Gerais (60746) 04 13 13 - - 77,88 

58 Pouso Alegre-Sul  (51719) 04 27 27 - - 65,00 

59 São Gonçalo do Sapucaí (8236) 03 21 21 - - 75,00 

60 São Lourenço (8237)  09  - -  

61 São Tiago (8238)  14  - -  

62 Três Corações (8240) 04 26 26 - - 87,00 

63 Três Pontas (8241)  18  - -  

64 Varginha (8242) 04 25 25 - - 83,00 

 Total de companheiros no Mês  1187     

Festival de Prêmios 
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- Festival de Prêmios? O 
que é isto? 
 
- Nossa, nunca ouvi falar. 
 
- Pois Bem, Festival de 
Prêmios é o que 
acontecerá na Confe-
rência “Rotariano Fa-
zendo a Diferença”, que 
acontecerá em maio de 
2018 em Caxambu. 
- Cada clube que desejar 
participar do referido 
Festival, receberá 10 
(dez) bilhetes por compa-
nheiro. 
- Cada bilhete terá o valor 
de R$ 30,00 (trinta reais). 
- O veiculo a ser sorteado 
será um NISSAN MARCH 
1.0 CONFORTO – ZERO 
KM ANO 2018. 
- Dia do Sorteio 12 de 
maio de 2018 pela Loteria 
Federal e entregue ao 
ganhador no dia 20 de 
maio de 2018 no 
encerramento da 
Conferência Distrital em 
Caxambu MG. 
- Observação impor-
tante: Durante a 
Conferência Distrital, nas 
diversas plenárias haverá 
sorteio para os compa-
nheiros que venderam os 
bilhetes, o ganhador não 
deverá obrigatoriamente 
estar presente ao evento 
e poderá ser sorteado 
mais de uma vez. Serão 
os seguintes sorteios: R$ 
5.000,00 na abertura; 4 
(quatro) sorteios de R$ 
3.000,00 nas plenárias 
(um em cada plenária) e 
R$ 10.000,00 no 
encerramento. 
 
- Já podem me incluir 
nessa. Já vou vender os 
meus.  
 

 



 
  
EP  
 

 
 
 
  

Equipe Distrital do Governador João Bosco Beze 

 

 

A Posse do Governador João Bosco Ribeiro Beze 

ocorreu na cidade de Oliveira, onde ele e sua esposa 

Vani Costa  Beze tiveram a oportunidade de 

recepcionar os convidados com um belíssimo Jantar 

de confraternização. 

A transmissão de Cargo ocorreu no Salão nobre do 

Oliveira Club.  

Antes porém, as lindas companheiras da ASR de 

Oliveira nos recepcionaram na posse da  

Vani Costa Beze como Coordenadora das ASR dos 

Distrito 4560 

 

 
Linda Equipe, linda organização, agora mãos a obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Governadores Assistentes também tomam posse em 

reunião festiva da posse do Governador João Bosco. 

Companheiro Wemerson Simão é o Coordenador dos 

Governadores Assistentes do Distrito 4560. Sucesso 

Companheiros. 

 

 

 

 

 

 

 
Família, Tudo que o Rotary mais presa, Filhos nosso bem 

maior! Governador Beze e sua esposa Vani com seus três 

filhos queridos. 
 

 

 
 

Foto Histórica, onde o Governador Beze e sua esposa Vani 

estavam recepcionando também o Instrutor Distrital do Distrito 

4560, Angelo Antônio de Freitas, o Vice Governador Paulo 

Roberto Ramos e a Instrutora Distrital da Coordenadoria 

Marilene Rodrigues Ferreira.  

Carta Mensal do Distrito 4560 Página 10 



 

ERRATAS NO GUIA DISTRITAL DO GOVERNADOR 
 JOÃO BOSCO RIBEIRO BÉZE 

 
SOLICITAMOS EFETUAREM AS DEVIDAS CORREÇÕES 
 

COORDENADORES E ASSISTENTES – BRASIL  
Página 31 e 32 

ZONA  CARGO  PERÍODO  NOME  Rotary Club de  
22, 23  Diretor do Rotary  2017-19  Paulo Zanardi  Curitiba-Cidade 

Industrial  
22A, 23A  Coordenador de 

Desenvolvimento do 
Rotary  

2015-18  César Luis Scherer  Marechal Cândido 
Rondon-Beira Lago  

22A, 23A  Coordenador Assistente 
de Desenvolvimento do 
Rotary  

2015-18  Amilton Medeiros  São Paulo-Lapa  

22A, 23A  Coordenador Assistente 
de Desenvolvimento do 
Rotary  

2015-18  Antonio Zago  Cuiabá  

22A, 23A  Coordenador Assistente 
de Desenvolvimento do 
Rotary  

2015-18  Fernando Dias  Ribeirão Pires  

22A, 23A  Coordenador Assistente 
de Desenvolvimento do 
Rotary  

2015-18  José Claudiney Rocco  Cianorte-Furquim de 
Castro  

22A, 23A  Coordenador Assistente 
de Desenvolvimento do 
Rotary  

2015-18  Leopoldo Delfaci  Itapoá  

22A, 23A  Coordenador Assistente 
de Desenvolvimento do 
Rotary  

2015-18  Valdir Bruxel  Santa Cruz do Sul-Oeste  

22B  Coordenador de 
Desenvolvimento do 
Rotary  

2016-19  Luiz Gustavo Kuster 
Prado  

Brasília-Lago Norte  

22B  Coordenador Assistente 
de Desenvolvimento do 
Rotary  

2016-19  Adriano Jorge Souto  Brasília-Centenário  

22B  Coordenador Assistente 
de Desenvolvimento do 
Rotary  

2016-19  Dejarino Costa Filho  Maranguape  

22B  Coordenador Assistente 
de Desenvolvimento do 
Rotary  

2016-19  José Antonio Cunha  Salvador-Pituba  

22B  Coordenador Assistente 
de Desenvolvimento do 
Rotary  

2016-19  Lézio Pires da Luz  Vitória-Praia Comprida  

22B  Coordenador Assistente 
de Desenvolvimento do 
Rotary  

2016-19  Maria Socorro de 
Carvalho Silveira  

Montes Claros-Sul  

22A, 23A  Coordenador de 
Imagem Pública do 
Rotary  

2015-18  Márcio Cavalca 
Medeiros  

Marília-Pioneiro  

22A, 23A  Coordenador Assistente 
de Imagem Pública do 
Rotary  

2015-18  José Domingos Valarelli 
Rabello  

Sorocaba-Leste  

22A, 23A  Coordenador Assistente 
de Imagem Pública do 
Rotary  

2015-18  Marco Antonio Cortez  Santo Angelo  

22A, 23A  Coordenador Assistente 
de Imagem Pública do 
Rotary  

2015-18  Silvia Maria De Campos  Curitiba-Gralha Azul  

22A, 23A  Coordenador Assistente 
de Imagem Pública do 
Rotary  

2015-18  Valter Merlos  Araraquara-Morada do 
Sol  

22B  Coordenador de 
Imagem Pública do 
Rotary  

2017-20  Francisco Fernando 
Schlabitz  

Brasília-5 de Dezembro  



22B  Coordenador Assistente 
de Imagem Pública do 
Rotary  

2017-20  Valdomiro Oliveira Júnior  Brumado  

22B  Coordenador Assistente 
de Imagem Pública do 
Rotary  

2017-20  Arno Voigt  Rolim de Moura  

22B  Coordenador Assistente 
de Imagem Pública do 
Rotary  

2017-20  Marco Antônio Moreira 
Marota  

Viçosa-Cidade 
Universitária  

22B  Coordenador Assistente 
de Imagem Pública do 
Rotary  

2017-20  Demetrius Galinos 
Contoya  

Brasília-Lago Sul  

22A, 23A  Coordenador da 
Fundação Rotária  

2016-18  Antonio Carlos 
Cardoso  

Campo Mourão  

22A, 23A  Coordenador Assistente 
da Fundação Rotária  

2016-18  Alcino Tigrinho  São José dos Pinhais-
Afonso Pena  

22A, 23A  Coordenador Assistente 
da Fundação Rotária  

2016-18  Eliseu Goncalves  Cachoeirinha  

22A, 23A  Coordenador Assistente 
da Fundação Rotária  

2016-18  Flávio Aparecido Zunta  Santa Fé  

22A, 23A  Coordenador Assistente 
da Fundação Rotária  

2016-18  Mário Cesar Vianna  Tupanciretã  

22A, 23A  Coordenador Assistente 
da Fundação Rotária  

2016-18  Nilson Algarves  Laguna  

 
GOVERNADORES ASSISTENTES:  
Página 91 
ÁREA 6: 
CLUBES: Arcos, Bambuí, Iguatama, Lagoa da Prata – Princesa do Oeste e Pains   
 
LAVRAS – SUL 
Página 115 
SECRETÁRIA 
Maria Geralda Raimunda Pereira 
E-mail: ge-pereira@yahoo.com.br 
Fone: (35) 99807.8013 
 
AGENDA DISTRITAL: 
Página 145 
Não haverá reunião do Colégio de Governadores em Oliveira dia 10.08.2017 
12.08.2017 – Seminário do DQA, IP e Treinamento de Oficiais de Intercâmbio– Norte – 
Oliveira 
A MARCAR – 1ª Reunião do Colégio de Governadores – Elói Mendes 
27.01.2018 – 3ª Reunião do Colégio de Governadores – Três Pontas  
13.04.2018 – 4ª Reunião do Colégio de Governadores - Lavras 
30.06.2018 – Posse do Governador Paulo Sérgio Azevedo 
 
COMISSÃO DISTRITAL DE ALUMNI 
Página 87 
Novo telefone celular da Maria Margarida Costa 
(37) 99923.6363 
 
VISITAS OFICIAIS: 
Página 146 – Excluir visitas 
Dia 07.09.2017 – Itanhandú 
Dia 08.09.2017 – Caxambu 
Dia 09.10.2017 – Carmo do Rio Claro 
Dia 10.10.2017 – Guaxupé 
Dia 11.10.2017 – Guaxupé Cafezais 
Dia 26.10.2017 – Pimenta - Mar de Minas 
 
Pagina147 – Excluir Visitas 
Dia 13.11.2017 – Alfenas 
Dia 14.11.2017 – Alfenas - Norte 
Dia 15.11.2017 – Poços de Caldas 
Dia 16.11.2017 – Poços de Caldas – Sul 

mailto:ge-pereira@yahoo.com.br


 
Página 146 – Incluir visitas 
20.09.2017 – Guaxupé Cafezais 
21.09.2017 – Guaxupé  
 
Página 147 – Incluir Visitas 
13.11.2017 – Carmo do Rio Claro 
14.11.2017 – Pimenta – Mar de Minas 
20.11.2017 – Alfenas 
21.11.2017 – Alfenas – Norte 
22.11.2017 – Poços de Caldas 
23.11.2017 – Poços de Caldas – Sul 
28.11.2017 – Itanhandú 
29.11.2017 – Caxambu  
 
NOVO CONSELHO DIRETOR DE PERDÕES 
Página 120 
PRESIDENTE 
JÚNIA POUSA DE OLIVEIRA RABELO 
Rua Dorila de Pádua, 81 – Apto 101 – Bairro Vista Alegre 
37.260-000 – Perdões – MG 
Email: juniapousa@hotmail.com 
Fone: (35) 3864.1614 – (35) 99981.7321  
  
Secretário: 
Eudes José Freire 
Email: eudesjosefreire@gmail.com 
Fone: (35) 3864.1460 – (35) 99973.9001 
 
Tesoureiro: 
Hugo Ernane de Lima 
Email: Não tem 
Fone: (35) 3864.1558 – (35) 98869.2019 
 
COMISSÃO DISTRITAL DE AUDITORIA 
Página 74 
JOSÉ OTÁVIO DE AZEVEDO 
 
SECRETÁRIA DO ROTARY CLUB DE POÇOS DE CALDAS 
Página 123 
Telefone Residencial: 35-3712.2620 
 

SECRETÁRIO – ROTARY ITAÚNA – CIDADE UNIVERSITÁRIA 

Página 113  

Email: rotaryjosemaria@hotmail.com 

 

ERRATAS NO GUIA DISTRITAL DA COORDENADORA VANI 
COSTA BÉZE 

 
SOLICITAMOS EFETUAREM AS DEVIDAS CORREÇÕES 
 
Página 60 
Telefone da Presidente de Boa Esperança: 
- 35-98706.3365 
 
Página 66 
Telefone celular da Presidente de Itapecerica 
37- 98828.2024 

 
 

mailto:juniapousa@hotmail.com
mailto:eudesjosefreire@gmail.com

