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o m p a n h e i r o s  d a  E q u i p e  d a CCONEXÃO , com muita sa�sfação 

repassamos a  mensagem do 

Coordenador Regional Assistente de 

Desenvolvimento do Quadro Associa�vo e 

de Novos Clubes, o Cp Agnaldo Costa: 

"Parabéns pela maior expansão no Brasil 

com a fundação de dois novos  clubes, bem 

como um aumento de 3,43 % no DQA do 

seu Distrito.»

Trabalho, comprome�mento e conexão de 

cada um de vocês, GAs, presidentes, 

e q u i p e  d i s t r i t a l ,  g o v e r n a d o re s  e 

companheiros dos clubes do nosso 

querido D4560. 

Obrigado pelos trabalhos e resultados até 

aqui alcançados!

Vamos em frente nesta CONEXÃO !!

Distrito 4560

Rotary

Conquistou + 1 associado hoje?
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O ano de expandir o Rotary

MEUS CAROS AMIGOS,

Presidente do Rotary Internacional
Mensagem do

Distrito 4560

Rotary

Durante 2019-20, estarei incentivando 

rotarianos e rotaractianos a expandir o 

R o t a r y.  D e v e m o s  a u m e n t a r  a 

quantidade dos nossos serviços, o 

impacto dos nossos projetos, e, 

principalmente, a nossa base de 

associados para que possamos ir ainda 

mais longe.

Vamos tentar uma nova abordagem, 

mais organizada e estratégica. Peço a 

todos os clubes que formem uma 

Comissão de Desenvolvimento do 

Quadro Associativo, composta de 

pessoas com experiências diferentes, 

que examinem metodicamente as 

pessoas que exercem l iderança 

localmente.

Esta comissão deverá aplicar o sistema 

de classificação do Rotary, criado para 

garantir que a gama de profissões da 

comunidade esteja bem representada, 

para identificar líderes potenciais com a 

habilidade, o talento e o caráter que 

fortalecerão o seu clube. Se a comissão 

não souber exatamente como proceder, 

basta consultar a lista de verificação da 

Comissão de Desenvolvimento do 

Quadro Associativo em Rotary.org.

Outra forma de aumentar nossa 

conexão para o crescimento do Rotary é 

formando novos tipos de clubes, sejam 

eles independentes ou satélites, com 

um cardápio variado de reuniões e 

oportunidades de voluntariado. Isto 

deve ser feito não apenas nos 

lugares onde o Rotary não tenha 

presença, como também nos 

l u g a r e s  o n d e  R o t a r y  e s t á 

prosperando. Nenhum Rotary Club 

do mundo pode atender todos os 

s e g m e n t o s  d e m o g r á fi c o s  e 

preferências. Portanto, devemos 

organizar novos clubes para engajar 

os líderes comunitários que não 

conseguem se conectar com os 

clubes existentes.

Para o Rotary crescer, temos que 

fortalecer e multiplicar as conexões 

q u e  d i s t i n g u e m  a  n o s s a 

organização. Neste ano rotário, 

iremos nos comprometer com o 

crescimento do Rotary e dar as 

boas-vindas à próxima geração de 

mulheres e homens que ajudarão o 

Rotary a Conectar o Mundo.

Mark Daniel Maloney

Presidente do rotary Internacional
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Verbos são palavras que indicam ação, estado ou 

fenômeno da natureza. Em nossa gestão vamos focar 

nos movimentos que os verbos sugerem, sair da zona 

de conforto, encarar novos desafios e trabalhar pela 

causa.

1. Inspirar-se: recém-saídos da gestão do presidente 
Barry Rassin, os rotarianos precisam inspirar-se nos 
benefícios que trazemos para nosso entorno. Quem 
ouviu a palestrante Loriane Heide na Convenção de 
Hamburgo, relatando sua história de pobreza rural 
resgatada pelo programa de intercâmbio patrocinado 
pelo Rotary para jovens carentes, formando-se em 
seguida na universidade e tornando-se rotariana em 
gratidão, tem que acreditar que o que fazemos 
transforma vidas.

2. Sonhar: os sonhos não pagam impostos (ainda). 
Como dizia Friedrich Nietzsche, quanto mais nos 
elevamos, menores nos tornamos aos olhos de quem 
não sabe voar. Nossa gestão é curta, de apenas um 
ano. Por que desperdiçá-la com metas medíocres? 
Tenham objetivos altos, desafiadores, motivadores. 
Rotarianos de excelência não se conformam em 
pertencer a clubes medianos, mornos. Fazem o que 150 
mil estão fazendo anualmente no mundo do Rotary: vão 
embora.

3. Conectar-se: agora, na gestão do presidente Mark 
Maloney, a tônica é conexão. Uma palavra moderna, de 
mídia social, mas que o Rotary conhece há 114 anos. O 
que fazia Paul Harris quando se reuniu com três outros 
em 23 de fevereiro de 1905 senão conectar-se com seu 
entorno? “A melhor rede social continua sendo olhar nos 
olhos”: é o que nós, rotarianos, praticamos há um 
século. Sozinho, você não fará nada. Como presidente, 
necessitará dos associados. Como governador, 
precisará dos presidentes. Como diretor, dos 
governadores.

4. Agir: menos falação, mais ação. Líderes rotarianos 
gostam da palavra, treinam técnicas de oratória, 
discursam. Mas nada substitui a ação. “Um grama de 
ação vale mais do que uma tonelada de teoria”, dizia o 
filósofo. Somos Pessoas em Ação. Façam projetos, 
tragam novos companheiros. Vamos fazer valer essa 
imagem.

5. Falhar: por quê? Não queremos o fracasso, mas 
assumimos o risco de tê-lo. Há uma frase que diz: 
“Fracassar não é cair, é permanecer no chão”. 
Perguntado sobre os “fracassos” nas mil tentativas de 
inventar o filamento para a lâmpada elétrica, Thomas 
Edison respondeu: “Já aprendi mil formas de não fazer, 
vou tentar a milésima primeira”. Persistam. Arch 
Klumph demorou de 1917 a 1947 para receber as 
primeiras doações significativas para a Fundação 
Rotária, o que só aconteceu após a morte de Paul 
Harris.

6. Corrigir: um professor da Fundação Getúlio Vargas 
uma vez me disse: “Não seja muito amigo das suas 
ideias, elas podem emburrecê-lo”. Admitamos o erro, 
corrijamos as falhas, sejamos mais tolerantes. Paul 
Harris disse na primeira edição da The National 
Rotarian, de janeiro de 1911: “A palavra que distingue o 
rotariano é a tolerância. Principalmente com nossos 
erros e com os erros alheios”.

7. Apresentar resultados: há uma frase inscrita na 
parede do 18º andar do edifício sede do Rotary 
International, na sala onde se reúnem o Conselho 
Diretor e o Conselho de Curadores da Fundação 
Rotária: “Qualquer que seja o significado do Rotary 
para os rotarianos, para o mundo ele será conhecido 
pelos resultados que apresentar” (a frase não é 
literalmente assim, mas o espírito é esse). No fim do 
dia, os resultados falarão por nós. Discursos 
inspiradores, metas ousadas, ação firme, correção de 
rumos:  nada d isso terá s ign ificado se não 
apresentarmos resultados convincentes.

E, por último, um verbo que justifica todo esse trabalho 
no Rotary: divertir-se. O Rotary é sério, trabalha pelo 
bem no mundo, mas a recompensa do rotariano é a 
diversão, o companheirismo, a amizade, a boa 
conversa, o aprendizado mútuo, a solidariedade. 
Somos sérios, mas não carrancudos. Isso nos manterá 
trabalhando em prol das comunidades.

* O autor é Mário César de Camargo, diretor 2019-21 
do Rotary International.

mario.cesar@graficabandeirantes.com.br

OS SETE (OU)OITO VERBOS DA GESTÃO 2019-21
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    Paulo Marcos de Paulo Lima 
Governador 2019-20

Distrito 4560

“Somos uma mistura da vida vivida 
com o futuro sonhado”. Entretanto, o 
psicanalista e escritor Contardo Calligaris 
(FSP, Ilustrada, 04/04/13) em bela crônica, 
alerta para outro ingrediente desta mistura 
que vem sendo agregado na definição de 
quem somos, trazido à tona no livro do 
psicanalista inglês Adam Phillips:   "Missing 
out: In Praise of the Unlived Life", (Farrar, 
Straus and Giroux) (tradução livre: Perder: 
elogio da vida não vivida - "missing out" é 
perder no sentido em que você chega 
atrasado na festa e pergunta: perdi alguma 
coisa?). 

Discorrendo sobre o livro, Calligaris 

ressalta que à “vida vivida e ao futuro 
sonhado” Phillips acrescenta o novo 
ingrediente que nos define: o “conjunto das 
vidas que deixamos de viver - porque não foi 
possível, porque alguém nos impediu, 
porque ficamos com medo, porque 
escolhemos outro caminho, porque a sorte 
não quis”.

Parafraseando os autores, todo 
rotariano pode ser definido pela “mistura do 
Rotary Vivido com o Rotary Sonhado”. 

“Rotary Vivido” é aquele que o 
companheiro viveu e participou no seu 
ambiente rotário. São as escolhas rotárias 
feitas, as coisas e relacionamentos para as 
quais ele disse “sim”: os projetos aos quais 
se engajou as reuniões do clube e de 
companheirismo que participou, enfim, a 
realidade que viveu e vive dentro do seu 
Clube no seu dia a dia como rotariano. 

“Rotary Sonhado” pode-se dizer, é a 
vontade, o desejo dentro de cada um em 
fazer mais para servir; os projetos que têm 
em mente, as idéias que fervilham na sua 
cabeça visando auxiliar sua comunidade; o 
desejo de participar/compartilhar através de 
encontros de companheirismos, onde as 
engrenagens da roda rotária são lubrificadas 
e torna a interação “vida x sonho” mais 
suave e produtiva tanto na satisfação 
pessoal quanto no serviço ao próximo.

Assim, também temos em nosso 
meio o “Rotary Não Vivido”, aquele Rotary 
que deixamos de viver por vários motivos 
alheios ou não à nossa vontade. O Rotary 
que existiria se não tivéssemos negado as 
oportunidades surgidas, os seminários e 
treinamentos oferecidos, a ajuda ao 
companheiro necessitado, o convite feito, o 

agosto de 2019

O Rotary que deixamos de viver  

05



Distrito 4560

Rotary

agosto de 2019 04agosto de 2019

pro jeto proposto,  o  reconhecimento e 
participação, a boa vontade e companheirismo, 
a tolerância, a prova quádrupla que norteia 
nossa conduta rotária. 

Este “Rotary Não Vivido” pode fazer a 
diferença em um Clube, pois ele pode enriquecer 
ou empobrecer sua harmonia. O “Rotary Não 
Vivido” é o “tempero” daquela mistura e 
determinará que tipo de clube temos hoje e 
teremos amanhã.

Portanto, o rotariano deve estar sempre 
atento ao Rotary que não vive, muitas vezes 
difícil de ser enxergado. O que escolhemos não 
v i ve r  em Ro ta r y  t em en r i quec ido  ou 
empobrecido nosso clube? Não deixemos que 
as nossas escolhas em prol do “Rotary Vivido e 
S o n h a d o ”  o f u s q u e m  n o s s a  v i s ã o  e 
discernimento em relação ao “Rotary Não 
Vivido”. 

No esporte aprende-se uma verdade: 
quando nada parece dar certo por mais que nos 
esforcemos, quando o fantasma da derrota se 
avoluma diante de nós, temos que voltar aos 
fundamentos do jogo que estamos jogando, às 
origens de nossa preparação. Se ali estamos é 
porque sabemos, se sabemos é porque 
treinamos; voltar à essência da preparação, 
focar no básico e assim “virar o jogo”.

P rec i samos  aumen ta r  o  quad ro 
associativo de nosso Distrito?...Voltemos ao 
básico de nossa instituição.

Paul Percy Harris nos mostrou para quais 
fundamentos devemos recorrer nestas 
situações quando propôs a Prova Quádrupla, 
pedra fundamental para aqueles que realmente 

querem que seu “Rotary Não Vivido” 
enriqueça seu clube, abrindo sempre 
espaços para que prospere a verdade, 
justiça, boa vontade e boas amizades.

Esta atitude dos clubes e de 
companheiro(a)s engajados em fazer 
nosso Distrito crescer já está produzindo 
frutos: experimentamos um crescimento 
líquido de 39 novos associados nas 
primeiras sete semanas do ANO DA 
CONEXÃO! Média de 6 novos associados 
por semana! Em 22 de agosto ultimo já 
estávamos em 1.147 associados no 
Distrito. Mas queremos mais! Precisamos 
u l t rapassar  a barre i ra dos 1.200 
associados novamente!

E este resultado obtido no mês 
dedicado ao Desenvolvimento do Quadro 
Associativo nos traz esperança, nos traz 
motivação e discernimento de que muitos 
de nós estamos fazendo escolhas certas e 
cada vez mais optando em viver o Rotary 
em sua plenitude. E tudo que é pleno, 
permanece e se sustenta...

V a m o s  e m  f r e n t e  n e s t a 
CONEXÃO!!

“A amizade foi a pedra fundamental sobre a qual o 
Rotary foi construído, e a tolerância é o elemento que o 
sustenta. Haveria energia atômica suficiente em cada 
Rotary Club para explodi-lo em mil pedaços se não fosse 

pelo espírito de tolerância.”
         
            Paul Percy Harris – “Meu Caminho para Rotary”.
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Saboreiem os morangos!

Cp(a)s:

Tenho usado de uma lenda para ilustrar minhas 
passagens pelas Casas da Amizade e ASR's em 
nossas visitas oficiais aos clubes do Distrito. Esta 
lenda retrata bem uma atitude que entendo, deveria 
pontuar nossas vidas diante de nossa condição 
humana e de servir ao próximo.

Conta que um homem fugia de um urso feroz 
quando caiu num barranco e se agarrou as raízes de 
uma árvore. Em cima do barranco, o urso imenso 
querendo devorá-lo.

Distrito 4560

Rotary
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Mensagem da
Coordenadora Distrital

Selma Lima

agosto de 2019

O urso rosnava, babava e mostrava os dentes. 
Embaixo, o precipício não lhe dava esperanças 
de sobreviver numa iminente queda.
O urso faminto em cima...o precipício abaixo... 
situação era crítica e desesperançosa...

Meio perdido, ele olhou para o lado e viu um 
morango vermelho, lindo, enorme. Num 
esforço supremo apoiou seu corpo sustentado 
apenas pela mão direita e com a esquerda pegou 
o morango. Levou o morango à boca e se 
deliciou com o sabor doce e suculento da fruta. 
Foi um prazer supremo comer aquele morango.

Mas... e o urso? Dane-se o urso e coma o 
morango. Coma o morango. Sempre existirão 
ursos querendo devorar nossas cabeças e 
precipícios  para falsear nossos pés. 

Mas nós sempre precisamos saber comer 
morangos. Você pode dizer: "...mas eu tenho 
muitos problemas para resolver...", mas os 
problemas não impedem ninguém de ser feliz e 
fazer o bem.
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Coma o morango, poderá não haver outra 
oportunidade. 

Isso aplica também no servir ao próximo. 
Temos tantos problemas que às vezes 
relevamos esta missão... 
Companheiras, nestas viagens que eu e Paulo 
Marcos temos feito nos clubes, cada vez mais 
se reforça a minha convicção que servir é o 
“morango delicioso” do rotariano e das 
ASR's.  Cada projeto visi tado,  cada 
instituição beneficiada com nosso trabalho, 
cada sorriso das pessoas necessitadas tem 
reforçado a certeza de que, não importa as 
dificuldades e os sacrifícios. Podemos 
sempre nos deliciar com o prazer de saborear 
aqueles “morangos” da prestação de 
serviços.

Não deixe para depois. O melhor momento 
para ser feliz é agora! Conectem-se a nós 
nesta viagem! Coma o morango! Estão 
deliciosos!!

Morangos que já saboreamos até agora: 
Itaúna, Carmo do Cajuru, Divinópolis, 
Itanhandu, Caxambu, Cláudio, Brazópolis, 
Itajubá, Bambuí, Iguatama, Arcos.

A eles a nossa gratidão! Que venham mais!

Selma Lima
Coord ASR 19/20

?CONTRIBUA COM A CASINHA FELIZ E AJUDE
O ROTARY NA LUTA CONTRA A PÓLIO!

A Casinha Feliz está percorrendo todo
distrito junto com as visitas ofciais do
Gov. Paulo Lima.

Todo valor arrecadado será doado ao
programa End Polio Now e você nos

ajuda a ajudar o Rotary nessa luta! DISTRITO 4560Uma iniciativa:

Coordenadora da ASR Selma Lima “saboreando” morangos em Escola Estadual em Itajubá.
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EDITAL DA CAMPANHA DE VENDAS DE PANETONES 2019-20

I – VALOR DO PANETONE

O custo unitário de compra de cada panetone, este ano, será de R$ 6,48 (seis reais e 
quarenta e oito centavos), neste valor está incluso 1 (um) panetone de frutas ou com 
gotas de chocolate, a embalagem plástica, a caixa de cada panetone, a caixa com os 
18 panetones para transporte, o transporte para cada cidade no endereço de cada 
responsável por Clube e também seguro da mercadoria.

O Distrito venderá cada panetone pelo preço unitário de R$ 13,00 (treze reais), 
repassando a diferença liquida, ou seja, retirando o valor de compra, as despesas 
operacionais e bancárias para o fundo anual de programas da Fundação Rotária, em 
nome de cada Clube ou Associado que adquiriu. O responsável de cada Clube 
deverá informar na ficha de pedidos sobre qual forma será feita a doação.  

As Notas Fiscais (DANFE) emitidas pela empresa fornecedora dos panetones, virão 
com o valor de compra e com os dados de cada Clube, caso seja feita venda à 
terceiros o Clube responsável fica com a obrigação de ir até a Receita Estadual da 
sua cidade ou região e fazer a emissão da NF, no caso de dúvidas favor verificar 
com o Contador do seu Clube.

II – DAS VENDAS

Por questões de logística, somente serão vendidas caixas fechadas contendo 18 
panetones de frutas ou 18 panetones de gotas de chocolate, diretamente aos 
Clubes e estes farão a distribuição aos seus associados.

Será aceito um único pedido por Clube, totalizando a quantidade de caixas.

O Presidente do Clube, deverá nomear um responsável pelo envio do pedido, 
distribuição aos companheiros e pagamentos dos boletos, também o controle 
(lista) contendo dados do clube, dados dos associados e quantidade solicitada por 
cada um.

O Distrito 4560, do Rotary International, através 
do Governador Paulo Marcos de Paula Lima e da 
Comissão Distrital da Fundação Rotária e 
Subcomissão de Captação de Recursos, faz 
saber a todos os Clubes que a partir da data 
deste edital, está aberta a Campanha de Vendas 
dos Panetones, cujo regulamento, prazos e 
informações pertinentes estão descritos a 
seguir.
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Os pedidos devem ser efetivados no endereço eletrônico: 
vendas.rotary4560.org.br. 

Não serão acatadas encomendas feitas por associados, fora dos pedidos dos Clubes, 
ou seja, os pedidos só serão aceitos pelos responsáveis de cada Clube.

O apoio das vendas feitas pelo Rotaract, Interact e as Casas da Amizade deverá ser 
feito pelo Clube Patrocinador e o controle, também é de responsabilidade do 
responsável indicado do Clube.

III – DOS PAGAMENTOS

O pagamento de 50% do valor do pedido deverá ser em 10/11/2019 e dos outros 50% 
do valor será até o dia 30/11/2019, estes pagamentos serão feitos através de boletos 
emitidos pela Tesouraria do Distrito.

IV – DOS PRAZOS DOS PEDIDOS

Os pedidos deverão ser feitos a partir do dia 16/09/2019 até o dia 31/10/2019. 

V – DA RETIRADA DOS PEDIDOS

Cada Presidente deverá indicar o responsável até dia 15/09/2019, para receber a 
totalidade das encomendas do Clube, de acordo com os dados do pedido feito no 
sistema. A indicação será feita pelo endereço eletrônico: 
http://eventos.rotary4560.org.br

Lavras/MG, 27 de agosto de 2019

Paulo Marcos de Paula Lima
Governador 2019-20 - Distrito 4560

Ângelo Antônio de Freitas
Instrutor Distrital - Gestão 19/20

Antônio Élcio Coelho Sarto 
Presidente da Comissão Distrital da Fundação Rotária

Carlos Alberto de Araújo Peçanha
Subcomissão de Captação de Recursos

Wellington José Borges

agosto de 2019 10
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01/ago  Carmo do Cajuru quinta-feira

05/ago  Itanhandú    segunda-feira

07/ago  Caxambu   quarta-feira

12/ago  Cláudio   segunda-feira

13/ago  Divinópolis   terça-feira

14/ago  Divinópolis Leste    quarta-feira

15/ago  Divinópolis Oeste   quinta-feira

19/ago  Brasópolis   segunda-feira

20/ago  Itajubá   terça-feira

21/ago  Itajubá 19 de Março   quarta-feira

22/ago  Itajubá-Oeste    quinta-feira

26/ago  Bambuí   segunda-feira

27/ago  Iguatama   terça-feira

28/ago  Arcos    quarta-feira

agosto de 2019

Visitas de Agosto

02/set  Monte Sião   segunda-feira

03/set  Mateus Leme-Centro  terça-feira

09/set  Três Corações  segunda-feira

10/set  E-Club Esperanto Brasil terça-feira

11/set  Cambui   quarta-feira

12/set  Ouro Fino     quinta-feira

16/set  Pinhui    segunda-feira

17/set  Pimenta   terça-feira

18/set  Carmo do Rio Claro quarta-feira

19/set  Ilicinia     quinta-feira

24/set  Alfenas Norte    terça-feira

25/set  Alfenas   quarta-feira

26/set  Guaxupe   quinta-feira

27/set  Guaxupe Cafezais  sexta-feira

30/set  Oliveira   segunda-feira

Agenda de Setembro
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Há uma obrigação, dita por alguns como de cunho moral, porém impositiva, embora não escrita, que os 

voluntários mundiais, associados do Rotary International, invistam US$ 100,00 anualmente na Fundação 

Rotária. 

Digo que é uma obrigação impositiva, pois, a Fundação Rotária é um patrimônio dos Rotarianos de todo o 

mundo. Logo, sua manutenção, funcionamento, atingimento de seus fins institucionais é uma obrigação 

de todos os Rotarianos. Sem Rotarianos não há a Fundação, pois ela somente existe para os programas 

instituídos pelos Rotarianos! Constituiu-se um Conselho Curador, composto de Rotarianos, para gerir os 

recursos e cumprir suas aplicações de acordo com o regramento vigente. 

Há, em cada país onde o Rotary atua, Coordenadores e Coordenadores Assistentes regionais, para 

tornar fluída a comunicação desde o Conselho Curador até os Rotary Clubes.
SISTEMA SHARE

Já se sabe que das doações feitas à Fundação Rotária são enviados 50% para o Fundo Anual, 50% são 

investidos e retornam após 3 anos ao Distrito, sendo que 50%  deste recurso se constituirá nos Subsídios 

Distritais que alavancam os pequenos projetos dos clubes do Distrito Digo que são pequenos projetos, 

porque a soma de todas as doações resulta em uma receita insuficiente para realizar os Projetos Distritais 

apresentados pelos Rotary Clubes, e, ainda não possibilita aos Projetos contemplados mais recursos que 

os tradicionais US$2.000!!!! 

Por que acontece isso? 

Porque os Rotarianos do Distrito 4560 salvo exceções, não honram o compromisso de investirem em 

nossa Fundação Rotária!!!! 

Qual a solução? 

Conscientização. Reclamações não resolvem! 

Apenas a conscientização de que a regra é simples e direta: Todos os Rotarianos, Todos os Anos devem 

investir US$100,00! Simples assim! E, basta incluir R$ 30,00 na per capita de cada clube. Ao longo do ano 

rotário teremos um recorde de arrecadação! Somos 1.121 rotarianos X US$100 = US$ 112,100!!!!! Se 

fossem apresentados 30 projetos, metade do Distrito, cada um deles receberia US$ 3.736,66 ou, em 

reais: R$ 14.685,10!!! Sem sofrimento, sem reclamação, sem disputas vãs, sem concorrência! Solução 

simples demais!!! 

Vamos reler essas ponderações e refletirmos maduramente! Afinal, somos adultos e como tais devemos 

adotar as soluções mais inteligentes e viáveis! Ou nossos clubes vão continuar a ser sócios 

mantenedores de instituições assistenciais de nossas cidades??? Mas, isso conversaremos em outro 

artigo. 

João Otávio Veiga Rodrigues
Rotary E-Club de Esperanto - Brasil - Presidente
DG 2016/2017 - D4560 - Rotary International 

T. R. T. A.
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No dia 13 de julho o Governador e a Coordenadora 
de ASR cumpriram seu primeiro compromisso de 
treinamento do ano rotário da CONEXÃO: o 
Seminário Setorial da Area 1 – DQA e FR - Pouso 
Alegre. 

Avaliamos que o evento foi satisfatório considerando 
ser uma nova idéia para aproximar o Distrito dos 
clubes. 

Tivemos 39 rotarianos presentes, 14 clubes, sendo 8 
deles da Area 1 (que possui 9 clubes). Ainda, até o 
final do Seminário,  que foi transmitido ao vivo pelo 
Youtube, tivemos 217 visualizações de pessoas 

diferentes que se conectaram conosco.
Importante destacar o excelente nivel das palestras e 
dos palestrantes que deram mostras que se 
prepararam bem para o evento. A interatividade  dos 
presentes com os faci l i tadores marcou as 
exposições e agregou o conhecimento pretendido. 
A part ic ipação de t rês dos Governadores 
Conselheiros da Area 1 também fez a diferença e 
enriqueceu as apresentações. 
Parabéns a todos os envolvidos e grato pela 
disponibilidade!

E VAMOS EM FRENTE NESTA CONEXÃO!!

Julho de 2019

EVENTOS DISTRITAIS
JULHO/2019

Sempre será lembrado: 

Virgílio Augusto R. Bandeira
Rotary Club de Lavras Sul

governador 2013-2014
Distrito 4560

‘’Viver Rotary, Transformar Vidas.’’

O Seminár io  contou com as 
presenças  da  Coordenadora 
Distrital Selma Lima, a companheira 
Marta da Casa da Amizade de Monte 
Sião, Lize da Casa da Amizade de 
Ouro fino, a amiga Celita e a 
companheira Ângela, esposa do 
Governador 2005-06.

12agosto de 2019 08agosto de 2019 13
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No dia 20 de julho o Governador e a Coordenadora de ASR cumpriram 
mais um compromisso de treinamento do ano rotário da CONEXÃO: o 
Seminário Setorial da Area 2 – DQA e FR - Elói Mendes

As companheiras da ASR marcando presença no 
Seminário Setorial da Área 2

agosto de 2019 08agosto de 2019 14



1º TREINAMENTO
PROJETOS DE 
SUBSÍDIOS 
GLOBAIS

DISTRITO 4560

Distrito 4560

Rotary

Turma do I TREINAMENTO EM PROJETOS DE SUBSÍDIOS GLOBAIS do Distrito  4560, dia 27/07/2019, 
no Centro de Treinamento da UFLA - Lavras/MG: 50 participantes e 23 clubes presentes.

agosto de 2019 08agosto de 2019 15



Distrito 4560

Rotary

         
          Caros companheiros deste nosso 
querido Distrito 4560 de R.I. Venho através 
deste Informa�vo Rotário, e como 
presidente da comissão de Captação e 
Retenção, nome dado hoje ao nosso an�go 
e inesquecível D.Q.A., falar-lhes de um 
assunto per�nente à esta questão, o tema 
que nos foi sugerido pela organização 
rotária, qual seja; Meu Club é Vinte(20).

         Essa questão nos chama a atenção 
para todos os que somos presidente de 
clubs, bem como aos presidentes das 
comissões a que o assunto se refere, 
dando-nos a oportunidade de contribuir 
com o crescimento do quadro associa�vo 
d e  n o s s o  c l u b ,  e  ta m b é m  co m  a 
manutenção do mesmo, tornando nosso 
club mais eficaz, mais par�cipa�vo no 
distrito e a altura de todos os outros clubs 
com mais de vinte associados. O fato de 
sermos um club vinte nos dá autonomia de 
ser patrocinadores de novos clubs, 
criadores de oportunidade de maiores 
realizações em nossa comunidade e 
mostrar do que somos capazes como 
r o t a r i a n o s  e  m e m b r o s  d e  u m a 
comunidade forte por nosso trabalho 
rotário desenvolvido nela. Cá entre nós, se 

MEU CLUB É VINTE 
(20)

somos um club com apenas alguns 
membros, se ocorrer faltas, quase não 
conseguimos fazer as reuniões em função 
do desanimo reinante, então vamos 
mostrar nossa capacidade de superar os 
desafios e tornamos um CLUB VINTE. Vai 
aqui algumas dicas para este assunto: 
em b o ra  n ã o  s e j a  m a is  ex ig id o  n a 
organização rotária a classificação, é de 
suma importância que sejamos um club 
diversificado, assim teremos uma maior 
par�cipação destes profissionais a serviço 
da comunidade e do Rotary. Exemplo: 
Odontólogos, Médicos,  Advogados, 
comerciários (vendedores), comerciantes, 
padeiros,  informá�ca,  autônomos, 
aposentados, Rotara�anos com dupla 
filiação, enfim, dê uma olhada na sua 
comunidade e na sua mesa de reuniões, 
assim vai notar quais as profissões ainda 
não estão se reunindo com vocês, montem 
uma comissão de captação de associados e 
vamos atrás deles mostrando a eles a 
importância deles na organização e a 
importância dela na vida profissional deles. 
Neste novo ano rotário vamos lançar essa 
meta: QUE SEJAMOS UM CLUB VINTE. E 
mostrar ao nosso governador Paulo Marcos 
de Paula Lima e os outros que virão, que 
podem confiar na con�nuidade da 
historiografia de nosso distrito, sem o peso 
do redistritamento. Eu conto e confio em 
cada um de vocês, pois acredito na 
capacidade de superação que trazem 
consigo e o propósito da vivência rotária. 
Que sejamos a Conexão Rotária para o 
Mundo.

Saudações 

Walmor Zambro�

Presidente da Comissão de Captação e 
Retenção

Agosto de 2019agosto de 2019 16
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VOCÊ PODE 
SER UM DOADOR TAMBÉM!

VOCÊ PODE 
SER UM DOADOR TAMBÉM!

• Prevenção e tratamento de doenças

•  Saúde materno-infantil

• Água, saneamento e higiene *

• Consolidação da paz e prevenção de conflitos *

• Desenvolvimento econômico comunitário *

• Educação básica e alfabetização

om o fim de deixar mais claro os critérios de elegibilidade 

Cpara Subsídios Globais, e também de incluir tipos de 

projetos e atividades relacionadas ao meio ambiente, este 

ano 2019-20 se iniciou com  mudanças nas áreas existentes, mas, 

para melhor refletir as atividades desenvolvidas, os três nomes 

indicados com asterístico foram ajustados, ficando assim:
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Assembleia do Rotary Itaúna

Reunião de trabalho com o Rotary Itaúna
Reunião de trabalho com o Rotary Itaúna - 

Cidade Educativa

Chegada à Itaúna no dia 29/07/2019: 
Local onde será instalado o novo Marco Rotário.

Visitas Oficiais do governador Paulo Lima 
e da Coordenadora de ASR Selma Lima

29 a 31/07/2019 - Itaúna

Momento de 
muita emoção!

Linda homenagem do 
Itaúna Cidade 

Educativa para o 
nosso governador, 

preparado 
carinhosamente pela 
companheira Elina 

Dirce.

O Rotary conecta 
sentimentos.

agosto de 2019 08agosto de 2019 18



Distrito 4560

Rotary

Visitas Oficiais do governador Paulo Lima 
e da Coordenadora de ASR Selma Lima

29 a 31/07/2019 - Itaúna

Assembleia do Rotary Itaúna Cidade Universitária

Doação de fraldas para o asilo Frederico 
Ozanan Visita ao local onde está sendo construida a 

sede do Rotary Itauna Cidade Universitária

Momento de Descontração após a 
Assembléia: CP Moacir Faria e Governador 

Rotary Itauna Cidade Universitária em almoço 
com o governador na Churrascaria do Trevo

agosto de 2019 08agosto de 2019 19



Distrito 4560

Rotary

Visita á Universidade de Itaúna junto com os companheiros 
Ângelo, instrutor distrital e governador 20142015, Solange, 

presidente Rotary Itaúna- Cidade Educativa

Visita ao asilo Frederico Ozanan. Na oportunidade, 
descerramento placa de doações do Rotary Itaúna 

Visita do casal de governadores a vários locais de Itaúna, 
acompanhados pelos companheiros de Rotary itaunenses.

Descerramento placa das doações 
pra hemodiálise

Doação feita pelo Rotary Itaúna aos pacientes 
da hemodiálise

agosto de 2019 08agosto de 2019 20



Distrito 4560

Rotary

Recebida com muito carinho na Casa da Amizade de Itaúna, pela 
Presidente Tania Regina Batista Batista e uma legião de companheiras. 
Muitíssimo feliz pelas iniciativas desse grupo dinâmico. Parabéns!

Tomar café é uma 

sensação... um 

momento... uma pausa... 

uma reunião... um 

motivo para encontrar 

pessoas agradáveis.

Alda Barroso
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Encerrada com louvores a visita do casal de governadores aos 
Clubes e Casa da Amizade de Itaúna, com uma festividade cheia 

de alegria e gratidão. Breve estaremos juntos outra vez.

Companheiros do Rotary Itaúna

Presença das companheiras da ASR

Companheiros do Rotary Itaúna Tiro de Guerra de Itaúna e o casal de governadores

Companheiros do Distrito e o casal de governadores

Companheiros do Distrito e o casal de governadores

agosto de 2019 08agosto de 2019 22



Wellington José Borges - Rotary Club Itaúna
WPP: (37) 98412-9191
imagem.publica@rotary4560.org.br

Wanilda Garcia - Rotary Club de Boa Esperança
WPP: (35) 99879-5076
wanwangarcia@hotmail.com

Anuncie Aqui!

Distrito 4560

Rotary

agosto de 2019 23

Envie suas fotos para a Revista Rotary Brasil

Fotos de Visitas Oficiais e Projetos

Site do Distrito 4560 (rotary4560.org.br)

Ajude-nos a 
DIVULGAR 
o Nosso 
Distrito

agosto de 2019

DIVULGUE AS AÇÕES E PROJETOS DO SEU 

CLUBE NOS CANAIS DE COMUNICAÇÃO DO 

DITRITO 4560

apóis a realização do seu projeto através do link abaixo:
http://revistarotarybrasil.com.br/rotary-content/content/submit
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Interact e Rotaract em Ação

Distrito 4560

Rotary

agosto de 2019 22agosto de 2019

DATAS, HORÁRIOS E LOCAIS DAS REUNIÕES DOS
ROTARACT CLUBS DO DISTRITO 4560

Notícia maravilhosa: Reabertura do Interact de Carmo da Mata!! 
Aplausos... sejam bem vindos à família rotária.
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  N o  d i a  1 2  d o  m ê s  d o 
Desenvolvimento do Quadro 
Associativo e de Novos Clubes, o 
Rotary Club de Varginha deu 
p o s s e  a  m a i s  4  n o v o s 
companheiros. Parabéns aos 
envolvidos!!

Também houve entrega do 
título Paul Harris à 

companheira  
Adriana e uma Safira ao 

companheiro Claus

agosto de 2019

Clubes em Ação

Rotary Monte Sião esteve 
presente na 14ª Edição da 

Trilha das Malhas em prol da 
APAE. Vamos nessa conexão!
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O Rotary Club de Ouro Fino tem a alegria de entregar a Santa Casa de 
Ouro Fino um tantinho de leite, fazendo a sua parte para contribuir 

para uma Santa Casa mais forte, sólida e eficiente... 
Rotary Club Ouro Fino Conectando o Rotary ao Mundo.... E isso só foi 

possível porque a cidade de Ouro Fino contribuiu durante a 
arrecadação de alimentos realizada no Rodeio dia 08 de Agosto... 

Clubes em Ação
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ASR em Ação

Distrito 4560

Rotary
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29

Com as auspiciosas bençãos de Nossa Senhora de Oliveira, o trabalho conjunto das 
companheiras da Asr Oliveira- Casa da Amizade, o apoio dos rotarianos, as doações recebidas 
de várias empresas de nossa cidade, principalmente dos açougues e a presença de nossos 
convidados, encerramos com sucesso nossa 1ª promoção do ano rotário 2019/2020, a 
Feijoada da Amizade. A todos nossos agradecimentos e em breve divulgaremos onde 
empregamos o dinheiro arrecadado. Aguardem, em breve mais uma evento bombante. ASR 
de Oliveira.
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Programando Ações
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Rotary Club Elói Mendes Rotary Club de GuaxupéE-Club Esperanto - Brasil

Rotary Club Pouso Alegre
das Geraes

Rotary Club de Itapecerica Rotary Club Lavras Sul

Rotary Club de Carmo do Cajuru Rotary Club de Divinópolis - Leste Rotary Club de Divinópolis - Leste

Distrito 4560

Rotary
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Rotary Club de Itapecerica
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