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Caro(a) Governador(a),

 Com grande alegria informo que o conjunto 
de associados nos Distritos da Região 28 (Zona 24B) 
a�ngiu o patamar de 17.459 rotarianos(as), em 31 
de outubro, representando um crescimento de 532 
acima do número inicial de 1º de julho. Veja a 
evolução no quadro abaixo:

 Somos desafiados a crescer para melhor 
atender as necessidades das nossas comunidades e 
do mundo inteiro. Nesse sen�do, a sua dedicação e 
liderança visionária são essenciais a esse trabalho. 
Muito obrigado por você fazer do quadro 
associa�vo uma prioridade!

 Por favor, não hesite em entrar em contato 
comigo ou com um membro do nosso �me 
Coordenador do Rotary para esclarecer qualquer 
dúvida e ajudar no que for necessário. Juntos, nós 
crescemos! 

 Um grande abraço,
Hugo Dorea

Coordenador do Rotary

Dolár Rotário

Novembro   R$ 3,99
Outubro       R$ 4,15

    R$ 4,14Setembro
Agosto         R$ 3,78

08novembro de 2019 2



Presidente do Rotary Internacional
Mensagem do

Distrito 4560

Rotary

O Dia do Rotary nas Nações Unidas, que 
celebramos em novembro, é um lembrete 
importante da relação histórica entre 
nossas organizações. Mas o evento 
deste ano é ainda mais importante do que 
o habitual, pois estamos comemorando o 
75º aniversário da assinatura da Carta 
das Nações Unidas, em junho de 2020.

Vocês podem perguntar: por que celebrar 
este aniversário? Para o Rotary, faz todo 
sentido, pois desempenhamos um papel 
muito importante na Conferência de São 
Francisco, que formou a ONU em 1945. 
Durante a Segunda Guerra Mundial, o 
Rotary publicou materiais sobre a 
importância de formar uma organização 
do gênero para preservar a paz mundial.

O Rotary não só ajudou a influenciar a 
formação da ONU, como também 
desempenhou papel importante na 
comunicação dos seus ideais. O Rotary 
instruiu seus associados sobre planos 
para criar a ONU por meio de inúmeros 
artigos na The Rotarian e de um livreto 
intitulado A Partir de Agora (em tradução 
livre). Quando chegou a hora de escrever 
a Carta da ONU, o Rotary foi uma das 42 
organizações que os Estados Unidos 
convidaram para servir como consultores 
da sua delegação na Conferência de São 
Francisco.

Cada organização tinha assentos para 
três representantes, desta maneira os 
representantes do Rotary International 
participaram em rodízio. Dentre os 
representantes oficiais do Rotary 
estavam o secretário-geral, o presidente 
atual e vários ex-presidentes do Rotary e 
o editor da revista The Rotarian. Além 
disso, rotarianos da África, Ásia, 
Austrália, Europa, América do Norte e 
América do Sul serviram como membros 
ou consultores das delegações de seus 
países.

Temos um relacionamento importante e 

duradouro com a ONU que merece 
ser celebrado e apreciado. Para 
reconhecer esse relacionamento, o 
Rotary organizará cinco eventos 
especiais entre agora e junho: Dia do 
Rotary na ONU em Nova York, no dia 
9; conferências presidenciais no ano 
que vem em Santiago, Chile, Paris e 
Roma; e uma celebração final pouco 
antes da Convenção do Rotary 
International em Honolulu.

O enfoque na ONU no próximo ano 
não é apenas sobre o passado, mas 
também ilumina um caminho para o 
nosso futuro. Há muitos paralelos 
entre o trabalho que fazemos por 
meio das nossas áreas de enfoque e 
o  t raba lho  dos  Ob je t ivos  de 
Desenvolvimento Sustentável da 
ONU. Embora essas metas sejam 
incrivelmente ambiciosas, elas 
fornecem inspiração e direção - e 
são semelhantes às muitas metas do 
R o t a r y,  q u e  p r o v a r a m  c r i a r 
mudanças positivas e duradouras 
em nosso mundo. As metas podem 
ser alcançadas, mas somente se 
forem alcançadas com o mesmo 
comprometimento e tenacidade de 
longo prazo que o Rotary entende 
tão bem. Sozinhos, não podemos 
prover água potável para todos, não 
podemos eliminar a fome, não 
podemos erradicar a pólio. Mas junto 
com parceiros como as Nações 
Unidas, é claro que podemos.

Considere participar de uma das 
nossas celebrações da ONU. Estou 
ansioso para compartilhar notícias 
sobre esses eventos especiais com 
vocês durante o ano.

Presidente do Rotary 
International
Mark Maloney
Rotary de Decatur - Estados 
Unidos

Diretor do Rotary International
Mário César Martins de Carmargo

Rotary International Brasil Office 
RIBO
Edilson M. Gushiken

Governador do Distrito 4560
Paulo Marcos de Paula Lima
Rotary Club Lavras Sul

Coordenadora da ASR
Selma Castejon Branco Alves Lima
Rotary Club Lavras Sul

Instrutor Distrital
Ângelo Antônio de Freitas
Rotary de Itaúna - Cidade 
Educativa

Governador Eleito 2020-21
Silveira Umbelino Dantas
Rotary Club de Varginha

Secretária Executiva Distrital
Adriane Coutinho Barbosa 
Bandeira
Rotary Club Lavras Sul

Tesoureiro Distrital
Magno de Souza
Rotary Club Lavras Sul

Escritório da Governadoria
Rua Francisco Andrade 6 - Centro
37200-000 Lavras MG

Criação e Diagramação
Entervia Tecnologia e Tren. Ltda
Av. Dr. Miguel Aug. Gonçalves, 
1508
Graças - Itaúna - MG 
CEP: 35681-147
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Mário César de Camargo 

Diretor do Rotary Internacional

Distrito 4560

Rotary

O Instituto Rotary da Imagem Pública ( parte 2) 

 O Instituto Rotary do Brasil deste ano, em 
Brasília, começou com um formato moderno: na noite 
de 05 de setembro, quinta-feira, realizamos um luau à 
beira da piscina do Hotel Royal Tulip. Com direito à 
pipoca que faz a fama do presidente Mark Maloney e 
iluminação proporcionada por palitos de estrelinhas, 
acesos um a um, numa cadeia humana que 
materializou nosso lema em 2019-20: O Rotary 
Conecta o Mundo. 

 Na sexta, 6 de setembro, a abertura contou com 
a presença do ministro da Saúde Luis Henrique 
Mandetta, (filho do ex-governador 1993-94 do 
Distrito4470, Helio Mandetta), que nos ofereceu 
magnífica explicação sobre o quadro atual da saúde no 
Brasil. Ele enfatizou a parceria estabelecida entre o 
Rotary e os programas de vacinação contra pólio, 
sarampo e a campanha da detecção da hepatite. 

 Em seguida falou o embaixador William Popp, 
dos Estados Unidos, que celebrou a história do Rotary e 
os vínculos entre seu país e o Brasil - os norte-
americanos foram os primeiros a reconhecer a 
independência do Brasil, em 1822. 

 O programa denso foi cortado pela emoção da 
apresentação do balé Fernanda Bianchini, ganhador de 
prêmios na Alemanha e primeira companhia de balé de 
cegos em todo o mundo. Afinal, Denise havia reclamado 
que o programa transpirava muita razão e pouca 
emoção. Solicitação atendida, e olhos marejados na 
plateia. 

O chairman e o diretor ocuparam espaço para seus 
recados de boas vindas ao público presente. 
E n c e r r a r a m  a  a p r e s e n t a ç ã o  d a  m a n ã  o s 
pronunciamentos de Brenda Cressey, a curadora 
representando a Fundação Rotária (trazendo as últimas 
informações do programa da Pólio Plus), e do 
presidente Mark Maloney falando das metas da atual 
gestão e da importância de fazermos o Rotary crescer. 

 À tarde, supresas: as palestras de Marcelo 
Rosenbaum, filho de rotarianos e arquiteto premiado 
internacionalmente por projetos ecologicamente 
corretos, e do “papa” da embalagem no Brasil, Lincoln 
Seragini, falando sobre as vantagens de uma empresa 
socialmente responsável em termos patrimoniais. 
Temas que aparentemente nada tinham a ver com 
Rotary, mas que na realidade, reproduzem no mundo 
profissional nossas premissas e valores. 

Programação evidenciou de forma nítida os valores da 
nossa instituição.

 Depois, um pouco de controvérsia . Ao mesmo 
tempo em que o presidente do Rotary Internacional, o 
diretor e o chairman do Instituto eram cortesmente 

recebidos pelo presidente Jair Bolsonaro no Palácio 
do Planalto (juntamente com o aide Bill O´Dwyer, o 
curador Hipólito Ferreira, a curadora Brenda Cressey 
e o embaixador americano), ocorria no Instituto um 
debate com jornalistas da TV Bandeirantes. 

 O diretor de jornalismo da emissora, 
Fernando Mitre, e o jornalista Fabio Pannunzio, 
fizeram um diagnóstico crítico à gestão do 
presidente, gerando algum desconforto. 

 Mas o Rotary não é partidário, respeitamos 
as instituições, o presidente legitimamente eleito e a 
liberdade de imprensa. Somos uma instituição que 
preza a tolerância, a paz e o convívio entre contrários 
de forma civilizada. E essa programação evidenciou 
esses valores, de forma nítida. 

 No  sábado ,  7  de  s tembro ,  D ia  da 
Independência, os trabalhos continuaram. Tivemos 
apresentações dos diretores brasileiros do Rotary 
Internacional num programa de perguntas e 
respostas, com participação surpreendente da 
audiência, relatórios financeiros do Rotary 
International, a palestra sempre futurista do ex-
presidente Luis Giay e as premiações aos distritos 
com maior desempenho na gestão anterior. Entre os 
intervalos, entrevista à TV Record, de Brasília. Mais 
Imagem Pública.

 No domingo, plantio de árvore, com 80 
rotarianos presentes e a inauguração da placa 
alusiva à nossa campanha pela ética, que caracteriza 
os valores do Rotary. E a missa na Catedral de 
Brasília, à qual compareceram 250 rotarianos, numa 
cerimônia de mais de 1200 pessoas - na qual o Rotary 
foi homenageado. 

Ufa ! Acabou ? Ainda não. Como só Brasília tem o 
Senado Federal, não poderíamos perder a 
oportunidade de falar na casa maior da democracia 
representativa do povo brasileiro. Por interferência 
dos senadores Izalci Lucas, que cedeu o espaço para 
o Rotary, e da senadora Leila Barros, que presidiu a 
sessão, Mark Maloney foi o primeiro presidente do 
Rotary International a dirigir a palavra da tribuna do 
Senado, antecedido pelo diretor. Foi a chance que 
tivemos de enfatizar os valores, programas, serviços 
e projetos dos 53 mil rotarianos do Brasil. 

Com isso já estávamos na segunda, dia 9 de 
setembro. Hora de voltar para casa. Hora de fazer o 
Rotary crescer. Obrigado, rotarianos de Brasília, e do 
distrito 4530. Agora é preparar para 2020, em 
Salvador ! 

Distrito 4560

Rotary
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Calendário de Visitas Oficiais do Governador

Distrito 4560

Rotary

Visitas de outubro

04/nov  Pains     segunda-feira

05/nov  São Gonçalo do Sapucaí   terça-feira

06/nov  Monsenhor Paulo   quarta-feira

07/nov  Pouso Alegre-Sul   quinta-feira

11/nov  Cruzília    segunda-feira

12/nov  São Lorenço    terça-feira

18/nov  Varginha    segunda-feira

19/nov  Machado    terça-feira

20/nov  Eloi Mendes   quarta-feira

22/nov  Cristais     sexta-feira

25/nov  São Tiago    segunda-feira

Agenda de novembro

01/out  Itapecerica    terça-feira

02/out  Camacho     quarta-feira

03/out  Carmo da Mata   quinta-feira

08/out  Três Pontas    terça-feira

15/out  Pouso Alegre das Gerais  quarta-feira

16/out  Poços de Caldas   terça-feira

17/out  Poços de Caldas Sul  quinta-feira

21/out  Bom Sucesso   segunda-feira

23/out  Boa Esperança   quarta-feira

28/out  Formiga    segunda-feira

28/out  Formiga Areias Brancas  segunda-feira

29/out  Córrego Fundo    terça-feira

30/out  Candeias      quarta-feira

31/out  Campo Belo     quinta-feira
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Mensagem do

Paulo Lima
Governador do Distrito 4560

Distrito 4560

Rotary

NOVEMBRO - MÊS DA FUNDAÇÃO ROTÁRIA

 Dentro da nossa proposta de trazer conhecimento aos companheiro(a)s do nosso Distrito, 
estaremos realizando o 12o evento do ano rotário da CONEXÃO que será o Io SEMINÁRIO DA 
FUNDAÇÃO ROTÁRIA, em Itaúna no dia 09 de novembro. Este evento será de grande importância, pois 
os clubes que quiserem se habilitar a par�ciparem do processo sele�vo de PROJETOS DE SUBSÍDIOS 
DISTRITAIS deverão estar obrigatoriamente presentes para receberem o MDE – Memorando de 
entendimento a ser assinado pelos presidentes atual e eleito para o próximo ano rotário. Outro 
evento, também ligado ao tema deste mês, será o IIo SEMINÁRIO DA FUNDAÇÃO ROTÁRIA, previsto 
para o dia 26 de novembro em Pouso Alegre. Assim, os clubes terão duas oportunidades de se 
habilitarem à seleção de Projetos Distritais.
 Atualmente �nhamos nove projetos desta modalidade selecionados sendo executados no 
nosso Distrito. Verificamos, entretanto, que havia uma sobra de recursos nesta modalidade de 
subsídios, e, em entendimento com o Presidente da Comissão Distrital da Fundação Rotária, 
complementamos o financeiro e autorizamos a execução do projeto de Subsídio Distrital do Rotary 
Club de Itajubá, projeto subsequente na ordem de classificação do úl�mo processo de seleção desta 
modalidade. Com isto nosso Distrito ganhou mais um projeto para beneficiar nossas comunidades.
 É o papel da Fundação Rotária, é a resposta das conexões que estamos nos empenhando em 
fazer acontecer no nosso Distrito. Conexões que têm trazido resultados animadores ao nosso 
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crescimento do quadro associa�vo e incen�vado as arrecadações para Fundação Rotária.
 A história da nossa Fundação Rotária é por demais, conhecida. 
 Nascida na Convenção de Atlanta em 1917, proposta por ARCHIE KLUPH, com a finalidade de 
espalhar o bem em todo o mundo através da filantropia, da educação e de outras vias do progresso 
comunitário, não foi um sucesso inicialmente, levando tempo para fru�ficar. Só depois do falecimento de 
PAUL HARRIS, em janeiro de 1947, é que se desenvolveu, em virtude das generosas doações para o fundo 
em memória do fundador, atendendo a uma solicitação do mesmo, ainda em vida. E aí vêm suas variadas 
manifestações, desde o Programa de Bolsas Educacionais até a audaciosa Campanha Pólio Plus, passando 
por vários programas, todos eles abrangendo um leque caleidoscópico de serviços que mostra sua 
importância no mundo. 
 A Fundação Rotária, pelo que tem feito e pelo que pode fazer, ainda pode ser considerada a 
síntese de Rotary na sua manifestação de amor ao próximo do "mais se beneficia quem melhor serve". 
Todos os seus programas estão coroados de pleno êxito, culminando com a extraordinária vitória sobre a 
pólio que tem seus dias marcados, embora resista fortemente em alguns países como Afeganistão e 
Paquistão.
 Por 12 anos seguidos, a Fundação rotária tem recebido a classificação 4 estrelas da Charity 
Navigator. Esta é a pontuação mais alta conferida por esta empresa independente que avalia 
organizações beneficentes dos EUA.
 A Fundação recebeu esta classificação por ter demonstrado solidez financeira, compromisso 
com a prestação de contas e transparência. Só 1% das organizações avaliadas pela Charity Navigator pode 
se gabar por ter recebido 4 estrelas por 12 anos consecu�vos.
 "A conquista da classificação 4 estrelas comprova que a Fundação Rotária excede os padrões 
comuns à sua área de atuação, superando o desempenho da maioria das ins�tuições do gênero", afirmou 
Michael Thatcher, presidente e CEO da Charity Navigator. "Esta classificação excepcional dis�ngue a 
Fundação entre outras do ramo, e demonstra ao público a sua credibilidade."
 A avaliação da Charity Navigator leva em conta uso das doações, execução de programas e 
serviços, abertura e eficácia de governança de uma organização.
 Tenho dito em minhas visitas oficiais que nossa ins�tuição é um corpo que tem três esferas: a 
local, representada pelos clubes, a Distrital/Nacional e a Internacional. Para que este corpo funcione 
parta o fim que foi criado é necessário que haja harmonia entre estas esferas. Portanto, todo rotariano 
deve ter a consciência de que pertence a uma ins�tuição global e que os resultados de suas doações à 
Fundação Rotária terão impactos tanto localmente como internacionalmente. Ter o conhecimento de 
como funciona esta conceituada ins�tuição filantrópica é mister para o incen�vo às arrecadações para 
nossos projetos.
 Neste mês de novembro incen�vamos fortemente que os nossos clubes intensifiquem as 
palestras e instruções rotárias visando dar o conhecimento necessário e a segurança aos nossos 
associados sobre o fluxo e des�no das doações por eles efetuadas. E a exercerem uma reflexão que 
resulte numa conexão e traga resultados cada vez melhores em prol da nossa renomada FUNDAÇÃO 
ROTÁRIA, o braço filantrópico local e mundial de Rotary.
 A par�cipação de cada associado(a) na missão de doar e de criar formas de captar doações é de 
grande importância. 
 Que nossas CONEXÕES resultem em resultados para nossa FUNDAÇÃO.
 O Rotary precisa e conta com cada um de nós!
 Paulo Lima
 GD4560
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Distrito 4560

Rotary

Mensagem da
Coordenadora Distrital

Selma Lima

Nós como Coordenadora da ASR do Distrito 4560, 
nos juntamos às demais associadas e sen�mos 
orgulho em fazer parte desta vitória! Através de 
gestos pequenos, mas de grandes resultados, ao 
passarmos a “Casinha Feliz” durante as visitas 
oficiais aos clubes do Distrito sen�mos que as 
doações nelas depositadas proporcionam e 
garantem que várias crianças, nos países ainda 
tomados por esta grave doença,  sejam 
imunizadas e tenham uma vida sem o risco de 

serem a�ngidas por esta terrível enfermidade.
Muita alegria, sen�mos, acompanha cada doação 
das pessoas que ali depositam suas contribuições, 
que agora valem o triplo, graças à equiparação da 
Fundação Bill e Melinda Gates.
A g ra d e c e m o s  a s  c o n e xõ e s  e  a p o i o ,  o 
desprendimento de todos ao colaborarem com 
esta campanha neste ano rotário. Talvez para 
muitos seja um pequeno gesto, porém os 
resultados são gigantescos.
A felicidade de muitas das crianças naqueles 
países mora dentro desta pequena casinha, e ela 
sorri para quem nela entra. 

Outubro comemora o dia da criança... Novembro, 
comemora a Fundação Rotária que garante a 
proteção delas pelo mundo.
Obrigada!

A ASR E A FUNDAÇÃO ROTÁRIA

A relação da Associação das Senhoras dos 
Rotarianos com a Fundação Rotária, que é tema 
deste mês de novembro, é muito estreita.

As Casas da Amizade tem colaborado em doar 
para a Fundação Rotária para o programa de 
combate à poliomielite doença que ainda 
persiste em alguns países, a saber, o Paquistão e 
Afeganistão. 

Recentemente a OMS – Organização mundial da 
Saúde cer�ficou que o vírus �po 3 desta doença 
foi defini�vamente erradicado do planeta, assim 
como a varíola. 
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INSTITUIÇÃO QUE NÃO GUARDA SEU PASSADO COMPROMETE SEU 
FUTURO

 Quero aqui fazer uma menção de reconhecimento aos companheiro(a)s que preservam a 
memória de nosso Distrito, os quais �ve a oportunidade de conhecer:

 Acervo rotário do Sí�o Guarany em Itaúna.
 
 Uma verdadeira viagem pela história de nosso Distrito. Visitar as obras literárias rotárias, os 
objetos e publicações ao longo de toda a nossa história foi um momento especial. O acervo deixado pelo 
saudoso Governador Guaracy Nogueira é ines�mável e tem sido cuidado com grande zelo pela nossa 
Governadora Patrícia Gonçalves Nogueira. 

 Ali pude ter contato com retalhos da história do meu saudoso pai Governador Almir Paula Lima 
(1960-61), voltar um pouco à infância e trazer de volta os tempos saudosos do Rotary de Itaúna, quando 
a ligação entre aqueles dois líderes rotários alavancaram a história e desenvolvimento do nosso Distrito.
 
 Foi momento de emoção e resgate pessoal para este governador.

 Nosso reconhecimento à Governadora Patrícia pelo interesse e carinho com a memória de nosso 
Distrito.
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 Acervo rotário na casa do Cp Clésio em Itajubá

 O entusiasmo, o interesse, a determinação do Cp Clésio, no alto de sua longa e abençoada 
existência, nos remete à uma citação do grande estadista Wiston Churchil, que certa vez pediu ao seu 
jardineiro que plantasse um carvalho em seu jardim. O jardineiro diante dos 92 anos do patrão 
argumentou: - “mas patrão, o carvalho demora muito tempo para crescer” – Ao que o grande estadista 
respondeu: - “Então vá, e plante logo”.
 
 O Cp Clésio se encaixa muito bem nesse exemplo. Homem sábio, tem o conhecimento de que a  
vida é profundidade e não extensão. Não hesita em plantar o carvalho, sem demoras. 
No contato com aquele acervo dentro de sua própria casa e apoiado por sua família e esposa Delminda 
sen�mos de perto a profundidade da vida daquele rotariano. 
Tivemos a oportunidade de novamente ver registros dos trabalhos feitos pelos rotarianos do passado, 
meus saudosos pais inclusos.

 Ao Cp Clésio e Família o nosso reconhecimento pela dedicação e carinho com a história do nosso 
Distrito.
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EVENTOS DISTRITAIS
SETEMBRO/2019

Distrito 4560

Rotary

EVENTOS DISTRITAIS
OUTUBRO/2019

Sábado, dia 05/10 realizamos o nosso  décimo compromisso de treinamento do ano rotário da CONEXÃO: o 

Seminário Setorial da Area 7 – DQA e FR - em  Divinópolis.

Tivemos 45 rotarianos presentes, 01 visitantes, 03 palestrantes, 12 clubes representados, estando os 08 clubes 

da Area presentes.

O treinamento foi aberto pelo Governador do Distrito 4560 Paulo Lima, e conduzido pelo Instrutor Distrital  Gov. 

Ângelo de Freitas (DQA) e Gov Walmor Zambro� (Comissão Distrital de DQA), tendo par�cipação importante da 

Governadora Patrícia Nogueira e do Coordenador Regional Assistente de DQA da Zona 24B, Gov. Agnaldo Costa.

O Gov Assistente da área 7 Cp Jota e os RCs de Divinópolis, Divinópolis Leste e Divinópolis Oeste proporcionaram 

um ó�mo encontro no espaço da Casa do Rotariano naquela cidade.

A par�cipação e interesse dos par�cipantes propiciou um debate proveitoso em prol do conhecimento rotário.

Clubes representados: Divinópolis, Divinópolis Leste, Divinópolis Oeste, Mateus Leme, Itaúna, Itaúna Cidade 

Educa�va, Itaúna Cidade Universitária, Carmo do Cajuru, São Tiago, Lavras Sul, Be�m, Lagoa da Prata.

Parabéns a todos os envolvidos e grato pela conexão!

VAMOS EM FRENTE NESTA CONEXÃO!!

 Seminário Setorial da Area 7 – DQA e FR - em  Divinópolis.

08novembro de 2019 13



EVENTOS DISTRITAIS
SETEMBRO/2019

Distrito 4560

Rotary

EVENTOS DISTRITAIS
OUTUBRO/2019

II Treinamento Prático em Subsídios Globais

Aconteceu no dia 19/10, na cidade de Lavras, o II Treinamento Prático em 
Subsídios Globais. A exposição do tema " Doar sem Doer" foi abordada pelo 
Governador 2006-07, do D.4490, do RC.de Fortaleza Dunas, Companheiro Júlio 
Jorge D Albuquerque Lossio, coordenador Assistente da Fundação Rotária. 
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EDITAL DE INDICAÇÃO DO GOVERNADOR 2022-23 - DISTRITO 4560 

O Governador do Distrito 4560 do Rotary International, Paulo Marcos de Paula Lima, no uso de suas 
atribuições, de acordo com o que estabelece o Regimento Interno do Rotary International, convida os 
clubes que compõem o Distrito 4560 a participarem do processo de indicação para Governador do 
mesmo, para o ano rotário de 2022-2023.
O clube interessado em sugerir candidato deverá fazê-lo através de resolução aprovada em reunião 
ordinária, de acordo com o que dispõe a Seção 13.020.3 Art. 13 do Regimento Interno do RI. A 
Resolução deverá ser, obrigatoriamente, assinada pelo secretário do clube. O formulário com Dados do 
Governador Designado, mais o formulário de dados biográficos (Currículo) do candidato (constando 
dados pessoais, profissionais e rotários) e uma foto 5x7 colorida, terão que ser encaminhados ao 
Presidente da Comissão de Seleção para o endereço abaixo, por carta registrada, até o dia 30 de 
dezembro de 2019, impreterivelmente.

  A/C do Governador Paulo Sergio de Azevedo
  Presidente da Comissão de Indicação
  Rua John F. Kennedy 375 Bairro Boa Vista 
  Itajubá  –Minas Gerais – Brasil – 37505-150

São elegíveis para o cargo todos os associados representativos de clubes do Distrito 4560, em pleno 
gozo de seus direitos, e que vier a contar com um mínimo de sete anos de associação a um ou mais 
clubes de Rotary por ocasião da posse, em 01 de Julho de 2022, e que tenham exercido a função de 
Presidente de um clube durante um mandato completo.
O formulário pertinente ao processo está anexo ao presente edital (anexo1). A Comissão de Indicação, 
composta pelos Governadores: Paulo Sergio de Azevedo-Governador 2018-19, João Bosco Ribeiro 
Beze, Governador 2017-18, João Otavio Veiga Rodrigues Governador 2017-16, Ângelo Antônio de 
Freitas- Governador 2014-15, Aristides Beraldo Garcia - Governador 2012-13, Sob a presidência do 
primeiro, deverá proceder a indicação do Governador 2022-23 até o dia 31 de janeiro de 2020.
A Comissão tem a responsabilidade de indicar o rotariano mais qualificado e em condições de servir o 
Rotary na condição de Governador de Distrito, não tendo que limitar-se aos nomes sugeridos pelos 
clubes (13.020.5). 
O Presidente da Comissão de Indicação notificará ao Governador o nome do candidato escolhido 
dentro de 24 horas após o encerramento dos trabalhos da reunião da Comissão de Indicação.
O Governador deverá então informar aos clubes do Distrito, o nome e o clube do candidato designado 
até 72 horas do recebimento da notificação do Presidente da Comissão de Indicação. Deverá o 
Governador oficializar a indicação em quinze dias caso não haja nenhuma manifestação contraria por 
parte dos candidatos não indicados. Caso não se chegue a um consenso sobre a indicação, e em 
obediência ao que dispõe a seção 13.020.7, dar-se-á nova votação, via postal, até o dia 28 de fevereiro 
de 2020. O rotariano opositor que discordar da decisão deverá ter obrigatoriamente participado do 
processo seletivo como candidato e se seguirá o que preceitua as seções 13.020.7 a 13.020.11 do 
Manual de Procedimento 2016.  
Inexistindo oposição, o Governador declara o candidato selecionado pela Comissão como Governador 
Designado e notificará aos clubes do distrito.
Dada a necessidade de cumprimento do que dispõe a Seção 13.010, do Artigo 13, do Regimento Interno 
do RI, os prazos especificados no presente edital serão improrrogáveis.

Lavras, MG, 12 de novembro de 2019

Paulo Marcos de Paula Lima 
Governador do Distrito 4560 2019-20 de RI 
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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 Sub´sidios Gobais, e também de incluir tipos de 

projetos e atividades relacionadas ao meio ambiente, este 

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

para melhor refletir as atividades desenvolvidas, os três nomes 

indicados com asterístico foram ajustados, ficando assim:
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Subsídios da Fundação

No ano fiscal de 2018, a Fundação financiou 1.306 projetos ao 
custo de US$86.677.399 nas seguintes áreas:

Combate a doenças

Água limpa e saneamento

Apoio à educação

Desenvolvimento econômico

Saúde de mães e filhos

Promoção da paz

$35.660.986

$18.761.791

$10.998.136

$10.503.910

$7.204.677

$3.547.899
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VISITAS OFICIAIS DO GOVERNADOR
OUTUBRO/2019

Chegada oficial do casal de governadores 
à Itapecerica, sendo recebidos com 
muita alegria pelos rotarianos e ASR.

Reunião de trabalho e almoço no 
santuário ecológico do Hotel Fazenda 
Pales�na, contando com a presença do 
presidente do Interact Itapecerica.

Visita a Creche Tia Sinhá, presidida hoje pela rotariana Adriana Diniz Nunes, que nos falou 
emocionada e comoveu a todos. Entrega do resultado do subsídio distrital : aparelhos domés�cos e 
cama dobrável. Projeto da gestão da Adriana colhido agora na gestão do Presidente Antônio Sérgio. 
Um planta, o outro colhe. Esta é a beleza do Rotary.

Visitas oficiais do governador Paulo Lima e
da coordenadora de ASR Selma Lima

01/10 Itapecerica 
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Visita ao Marco Rotário do Rotaract e Interact

Festiva com os companheiros do Rotary e as companheiras da ASR.

Ainda em Itapecerica...
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Rotary

VISITAS OFICIAIS DO GOVERNADOR
OUTUBRO/2019

Noite fes�va no RC de Camacho.
Presença do governador assistente 
Fernando Caputo e coordenadora 
assistente Helenice Caputo, 
governador Fabiano e Magali e a 
secretária distrital, Carol.

Chegada a Camacho. 
Acolhidos calorosamente pelo 
Presidente do RC. Diego Cardoso 
Lopes e Interact de Camacho

Visitas oficiais do governador Paulo Lima e
da coordenadora de ASR Selma Lima

02/10 Camacho 

Assembleia com os associados do Rotary Clube Camacho e reunião com as novas gerações. 
Interac�anos do Camacho. Um grupo interessado em saber sobre Rotary.

08novembro de 2019 20



Distrito 4560

Rotary

Chegamos em Carmo da Mata. O Presidente Reverton Jean de Oliveira e Edia Barboza, Presidente da 
ASR juntamente com demais companheiros recepcionaram o casal de governadores no Marco Rotário. 
Em seguida reunião de trabalho com a equipe rotariana.

Visitas oficiais do governador Paulo Lima e
da coordenadora de ASR Selma Lima

03/10 Carmo da Mata

Noite fes�va e alegre. Presença 
dos Governadores João Bosco 
Béze, Fabiano A. de Souza e 
esposas. Interac�anos, visitantes e 
o Sr.Prefeito Municipal de Carmo 
da Mata.  Tudo espetacular. 
Agradecimentos ao casal Edia 
Barboza e Revinho. 
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Fes�va com os companheiros de RC. Casinha Feliz circulando e amabilidade da 
Presidente e associados. 

Chegada a Três Pontas e recepção do casal de governadores no Marco Rotário pelos companheiros 
de RC. Logo após, reunião de trabalho com a equipe.

Visitas oficiais do governador Paulo Lima e
da coordenadora de ASR Selma Lima

08/10 Três Pontas
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Chegada ao RC.Pouso Alegre das Gerais. O casal de governadores é recebido pelo Presidente 
RenatoAlcantara Silva, Governador Aroldo Campos e Eveline e associados. 

Entrega material pedagógico para escola 
municipal de Maçaranduba. Periferia de 
Pouso Alegre.

Reunião Fes�va fomentando o companheirismo. 

Visitas oficiais do governador Paulo Lima e
da coordenadora de ASR Selma Lima

15/10 Pouso Alegre das Gerais
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Chegada em Poços de Caldas. O casal de 
governadores foram recebidos pelos 
Presidentes dos clubes RC. Poços de 
Caldas Marcos Vinicius Lu� Bertozzi, e 
RC. Poços de Caldas - Sul Carlos Eduardo 
R. T. Paes, pelo casal Governador João 
Otávio Veiga Rodrigues e Carmen Toledo 
Da Pós e associados.

Visitas oficiais do governador Paulo Lima e
da coordenadora de ASR Selma Lima

16 e 17/10 Poços de Caldas e Poços de Caldas Sul

Reunião Festiva no RC. Poços de Caldas. Excelente noite de muita conexão.
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Reunião Fes�va no RC.Poços de Caldas - Sul. 
Excelente companheirismo sob a orientação do Presidente Carlos 
Eduardo R. T. Paes.
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O Govenador Paulo Lima e Selma Lima 
foram recebidos pelo presidente do 
RC.de Bom Sucesso, Claire Domingas 
Sala e a Presidente da Casa da Amizade 
D. Anésia,  acompanhados pela querida 
Coordenadora Norma de Almeida 
Ferreira.

Visitas oficiais do governador Paulo Lima e
da coordenadora de ASR Selma Lima

21/10 Bom Sucesso

Conhecendo o precioso acervo do inesquecível Governador Murillo Affonso Ferreira 2008-09, na 
sede do Rotary Club, comovidos pelo zelo da família pelas boas lembranças. Em seguida reunião 
de trabalho com a equipe.

Agradecemos ao Presidente 
C l a i r e  D o m i n g a s  S a l e s  e 
associados a noite fes�va 
preparada para nos receber. 
Estamos conectados em Rotary 
e felizes por fazermos pelo 
caminho tantos amigos.
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Noite muito significa�va no Rotary Club de Boa Esperança. Agradecimentos aos 
Presidentes Reginaldo Ferreira, Ana Ferreira e companheiros. A Casinha Feliz 
rodopiou com a Coordenadora Assistente Ana Luiza Lara. Recebemos a honrosa 
visita do casal Governador eleito Silveira Umbelino Dantas e Heliane Dantas. 

Recepção calorosa em Boa Esperança 
com direito a carreata e delicioso chá 
com as companheiras de ASR!

Visitas oficiais do governador Paulo Lima e
da coordenadora de ASR Selma Lima

23/10 Boa Esperança
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Visitas oficiais do governador Paulo Lima e
da coordenadora de ASR Selma Lima

23/10 Boa Esperança

08novembro de 2019 28

Num gesto de pura CONEXÃO, os jovens de 
Boa Esperança encantaram o Governador 
Paulo Lima e a coordenadora de ASR Selma 
Lima. 
Momentos que se eternizam na memória!
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Num momento temos o encontro de 
gerações nos Clubes de Formiga. O 
Sr. José Soares Ferreira, Zé do Caldas, 
sócio fundador do R.C.de Formiga 
com 92 anos de idade e a posse do 
jovem do R.C Formiga Areias 
Brancas Oeste. 
Noutro momento o governador 
Paulo divulgando o que mais gosta! 

Visitas oficiais do governador Paulo Lima e
da coordenadora de ASR Selma Lima

28/10 Formiga e Formiga Areias Brancas

O governador Paulo Lima e a coordenadora de ASR Selma Lima têm calorosa recepção em Formiga! 
em seguida, reunião de trabalho com os presidentes de RC.

Visita ao Projeto de subsídio distrital " Tatame do 
Bem." Em seguida projeto Capoeira com recursos 
através de promoções do Clube.
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Fes�va dos Clubes com posse dos novos associados do. R.C.Formiga Areias Brancas 

Encerrando a visita ao RC.Formiga Areias 
Brancas Oeste o casal de governadores tive 

a honra de assistir a cerimônia do 
casamento do casal de rotarianos Anderson 
e Patrícia. Desejam felicidade e harmonia ao 

casal!
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Festiva do Rotary Club de Córrego Fundo . 

Visitas oficiais do governador Paulo Lima e
da coordenadora de ASR Selma Lima

29/10 Córrego Fundo

O Presidente do RC.de Córrego Fundo Patrick Carlos Rodrigues e gen�s companheiros recepcionaram o 
governador Paulo e sua esposa Selma. Logo na sequência �veram uma reunião de trabalho e visitaram a 
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Governador Paulo Lima e Selma chegaram em Candeias e foram recepcionados pelo Presidente Elielcio Ribeiro 
Viana e associados. Juntos nessa conexão, seguiram em visita à Vila Vicen�na, uma obra séria de amor e doação. 
Referência para toda região e um testemunho de serviços a comunidade. 

Noite fes�va no RC. de Candeias. O casal de governadores agradece ao Presidente 
Elielcio e esposa Rose, aos companheiros rotarianos e ao Governador Assistente área 
04, Antônio César de Pádua - Rotary Club de Lavras dos Ipês. 

Visitas oficiais do governador Paulo Lima e
da coordenadora de ASR Selma Lima

30/10 Candeias
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Reunião Fes�va finaliza a visita ao RC.de Campo Belo. Tudo de bom!

Chegada do casal de governadores ao RC.de Campo Belo com recepção da Presidente Nádia 
Duque Lamounier e Freitas e companheiros. Logo após, reunião de trabalho com a equipe.

Visitas oficiais do governador Paulo Lima e
da coordenadora de ASR Selma Lima

31/10 Campo Belo

Visita à APAE e À Vila Vicen�na. Belos exemplos do servir!
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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

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

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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Clubes em Ação

Doação de cadeiras de rodas 
adquiridas com a "Campanha 
dos Lacres," realizada pelos 
alunos da Professora Nina, da 
Escola Alfa de Andradas e o 
Rotary Club de Poços de 
C a l d a s .  P r e s e n ç a  d a 
Governadora Ligeia S�vanin. 

Dia da Criança comemorado pela família rotária de Itapecerica. 
Manhã diver�da e alegre.
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Clubes em Ação
ROTARY CLUB REALIZOU AÇÃO AMBIENTAL NO RIBEIRÃO DOS PATOS

O Rotary Club de Iguatama realizou uma limpeza nas margens do Ribeirão dos Patos, afluente do 
Rio São Francisco, na comunidade rural de Corguinhos.
A ação contou com a par�cipação de representante do Rotary Kids, ASR e Interact e recolheu 
grande quan�dade de lixo inorgânico das margens do Ribeirão dos Patos.
Foram recolhidas garrafas pets, sacos plás�cos, fraldas descartáveis, colchão, eletrodomés�cos, 
embalagens plás�cas e garrafas de vidro.
Todo esse lixo demora milhares de anos para se degradar e durante todo esse tempo impacta de 
forma nega�va no meio ambiente, matando animais e poluindo as águas.
Já estamos vivendo momentos di�ceis, onde passamos por racionamento de água em nossas 
próprias casas devido ao uso incorreto dos recursos hídricos e pela falta de cuidado com o meio 
ambiente de maneira geral.
O Rotary Club de Iguatama busca com essa ação conscien�zar a população da importância de 
cuidarmos do meio ambiente e de forma especial dos nossos mananciais.
Além da limpeza foram plantandos aproximadamente 5.000 sementes de plantas na�vas nas 
margens e nas extenções do ribeirão.
Foram instaladas placas próximo a ponte sobre o Ribeirão dos Patos, pedindo a preservação do 
local.
Todo o lixo inorgânico recolhido foi des�nado a Usina de reciclagem de Iguatama.
PRESERVE O MEIO AMBIENTE!
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Clubes em Ação
Rotary Club e Casa da Amizade de São Tiago promovem festa para as Crianças com muita diversão e 
iguarias. Parabéns!

Rotary Varginha em parceria com o Rotary de São José dos Campos promoveu doação de óculos 
as crianças do Caic II de Varginha. Parabéns pelo belíssimo trabalho.
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Clubes em Ação

08novembro de 2019

Campanha de vacinação Rotary Club de Monte Sião, Casa da Amizade e Rotary Kids, juntos com a 
Prefeitura Municipal.

Campanha Nacional de Vacinação Sarampo. O RC de Itajubá par�cipou no dia D da campanha 
fomos parceiros da Secretaria Municipal de Saúde de Itajubá.
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Clubes em Ação
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A poliomielite é uma doença altamente infecciosa e afeta principalmente crianças 
menores de cinco anos de idade.

A poliomielite não tem cura, geralmente contraído pela ingestão de água contaminada, ataca o 
sistema nervoso e pode levar à paralisia, mas pode ser prevenida através da vacina.

Os rotarianos têm trabalhado incessantemente a mais de 30 anos para erradicar a pólio, já 
imunizaram mais de 2,5 bilhões de crianças no mundo inteiro em todo o mundo e ajudaram a reduzir 
em 99,9% os casos da doença.

Hoje somente 3 países ainda se encontram endêmicos com casos posi�vos da doença, é muito 
importante acabar com a doença nesses 3 países bem como manter os outros países livres da doença.

Se o trabalho dos rotarianos terminasse hoje em dez anos teríamos mais de 200.000 novos casos da 
doença.

Dia 24 de outubro é o dia Mundial de Combate a pólio onde o obje�vo é a erradicar a doença.

Todos nós podemos fazer a diferença no combate a pólio com três ações simples:
Aprenda: Informe-se e ajude a fazer com que a erradicação da pólio seja assunto corrente na sua 
comunidade.
 
Compar�lhe: A maioria das pessoas já ouviu falar da paralisia infan�l, mas poucas sabem que ela 
ainda é uma ameaça. Divulgue essa informação.
Doe: Qualquer doação, não importa o valor, ajuda a obter o apoio, o transporte e os materiais 
necessários à luta contra a poliomielite.

Quer par�cipar e conhecer mais sobre como ajudar a erradicar a pólio em todo o mundo? Procure 
um Rotary Club perto de você e informe-se

Marcos Flavio
RC de Formiga Areias Brancas Oeste

Subcomissão Fundação Rotária Polio Plus

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:



Interact e Rotaract em Ação

Distrito 4560

Rotary

A Família Rotária de Carmo da Mata comemorando o dia das crianças na comunidade rural. 

Primeiro evento do novo Interact: uma deliciosa feijoada!

Criança feliz na Praça. Mais um evento do Interact Clube de Carmo da Mata .
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ASRs em Ação

?
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Muito trabalho e diversão com a 
famí l ia  rotár ia  de  I tapecer ica . 
Seguindo o lema" Unidos somos mais 
fortes, " o Dia Nacional de Vacinação 
contra o Sarampo " foi o alvo do dia. A 
criançada de vários bairros fizeram o 
passeio no Trenzinho da Alegria. Os 
presidentes estavam presentes: 
Antônio Sérgio,  L ígia e demais 
comemoraram o sucesso do dia. 
Criança Vacinada é criança feliz!

Parabéns à Casa Amizade Ouro Fino. Serviram o lanche da tarde para os internos do Asilo São 
Vicente. Grande ação!

ASR de Divinópolis unindo força, doação e 
muita alegria! As crianças do cmei Jesus 
Pereira da Costa no Jardim candides, 
receberam essas delícias preparadas com 
muito amor!
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ASRs em Ação

?

A Casa da Amizade de Monte Sião promove a "Festa do Migrante Nordes�no." Sucesso 
absoluto. Renda des�nada às obras da ins�tuição. 

A Casa da Amizade de Itaúna par�cipou com 
barracas de alimentação no Fes�val Alterosa da 
Alegria, realizado pela Tv Alterosa, no dia 05 de 
outubro na Praça da Matriz de Itaúna. O dinheiro 
arrecadado no evento viabilizou a compra de 
ven�ladores que foram doados para a Avacci. A 
entrega foi realiza oficialmente nesta quarta-feira 
(30) na sede da ins�tuição.
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A Casa da Amizade de Itaúna 
p r o m o v e u  m a i s  u m a  v e z  o 
tradicional "Cafe Colonial". Linda 
decoração compar�lhada com as 
associadas. Para cada uma coube a 
decoração de duas mesas. Parabéns 
Presidente Tânia! Um caso de amor 
com nossa ins�tuição.
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ASRs em Ação

?
A Presidente de ASR de Itapecerica, Ligia Melo 
Araujo, convocou as companheiras, para a 
manifestação de prevenção ao Câncer de Mama 
promovida pela Secretaria Municipal de Saúde. Foi 
uma manhã abençoada e rica em informações. A 
Companheira Adriana Siqueira Souza Mesquita 
falou em nome de nossa Casa da Amizade sobre o 
nosso trabalho com o Projeto Almofadinha do 
Amor e as associadas presentes par�ciparam das 
a�vidades. A cura pelo amor , respeito e apoio. Um 
laço de solidariedade às mulheres que lutam pela 
cura defini�va.
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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

Rotary Club de Itapecerica
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Rotary
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