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POEMA ROTÁRIO

 Onde há escuridão, o Rotary compar�lha a luz.
 Onde há solidão, o Rotary compar�lha amor.
 Onde há analfabe�smo, o Rotary compar�lha educação.
Onde há ignorância, o Rotary compar�lha conhecimento.
 Onde há problemas, o Rotary compar�lha soluções.
 Onde houver inimizade, o Rotary compar�lha amizade.
 Onde existem talentos enterrados, o Rotary compar�lha 
oportunidades.
Onde houver necessidades, o Rotary compar�lha novos 
horizontes de vida.
 Onde há uma lágrima, o Rotary compar�lha sorrisos.
 Onde há distância, o Rotary compar�lha as milhas.
 Onde há dor, o Rotary compar�lha a 
compaixão.
Onde houver ganhos, o Rotary compar�lha a doação.
 Onde existem empreendedores, o Rotary compar�lha com 
elogios.
 Onde há falhas, o Rotary compar�lha orientabdo o 
recomeço. 
 Onde há órfãos, o Rotary compar�lha a família.
 Onde há idosos, o Rotary divide o tempo.
 Onde há infância, o Rotary compar�lha valores da vida.
 Onde há jovens, o Rotary compar�lha a escada da 
liderança.
 Onde há desemprego, o Rotary compar�lha opções de 
carreira.
 Onde há falta de conhecimento, o Rotary compar�lha 
capacitação e treinamento  profissional.
 Onde há desespero, o Rotary compar�lha esperança.
 Onde há depressão, o Rotary compar�lha inspiração.
 Onde há fraqueza, o Rotary compar�lha forças.
 Quando há caos, o Rotary compar�lha harmonia.
 Onde há doenças, o Rotary compar�lha a cura.
Onde há deficiências, o Rotary compar�lha da capacidade.
 Onde houver con�ngências, as ações do Rotary tentarão  
ajudar.
 Onde existe pobreza, o Rotary compar�lha idéias e 
companheirismo para você  superar.
 Onde não há nada, o Rotary compar�lha algo bom e 
posi�vo.
 Onde há tudo, o Rotary fornece e compar�lha com quem 
não tem nada.
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Parabéns ao nosso Rotary pelos 115 
anos, e a todos os membros da família 
rotária!

O mundo de hoje é muito diferente de 
quando o Rotary foi fundado, em 1905. 
Naquela época, havia 1,7 bilhão de 
pessoas, e hoje somos 7,7 bilhões. Em 
cada 100 pessoas, somente cinco 
tinham telefone nos Estados Unidos, e 
em 2020 estima-se que 96% dos 
americanos tenham um telefone 
celular. E se acrescentarmos somente 
a Índia e a China, temos mais de dois 
bilhões desses aparelhos em uso.

Praticamente tudo mudou nesses 115 
anos que se seguiram à fundação do 
R o t a r y,  e x c e t o  o s  v a l o r e s  d a 
organização. Desde os idos de 1905, 
continuamos comprometidos com os 
nossos valores: companheirismo, 
integridade, diversidade, serviços 
humanitários e liderança. Embora a 
nossa máxima Dar de Si Antes de 
Pensar em Si remonte ao ano 1911, o 
teor desse lema já estava presente no 
co ração  dos  qua t ro  p r ime i ros 
rotarianos e continua vivo entre nós.

Conforme as mudanças mundiais se 
aceleram, cresce a demanda pelos 
nossos serviços. Uma coisa é ler sobre 
projetos, outra é vê-los em ação e 
p r e s e n c i a r  a  s a t i s f a ç ã o  d o s 
beneficiários. Os projetos rotários 
transformam vidas e conectam o 
mundo, e no último ano eu tive o prazer 
de ver muitos deles em ação.

Minha esposa Gay e eu fomos ao 
Japão visitar Fukushima, um dos 
poucos lugares que tiveram que lidar 
com uma devastação de proporções 
gigantescas, como a causada pela 
catástrofe de março de 2011, quando 
um maremoto atingiu a usina nuclear 
local. Felizmente a história atual de 
Fukushima não é de destruição, mas 
de renovação e esperança. Os 
subsídios do Rotary ajudaram a 
melhorar o acesso a cuidados médicos 
e de saúde mental para as vítimas do 
desastre, e reduziram o isolamento 
dessa região do país colocando as 
pessoas em contato com outras de 
diversas partes do mundo que 
superaram os efeitos devastadores de 
desastres nas suas próprias áreas. 

Nossos subsídios também ajudaram a 
promover automotivação e implementar 
iniciativas sustentáveis de reconstrução 
em Fukushima e nos seus arredores.

Em Shanghai, conheci um programa 
rotário que prepara migrantes para 
trabalhar em centros que cuidam de 
idosos. Concluído o curso, os alunos 
recebem um certificado e têm mais 
chances de arrumar emprego, o que 
contribui para que tais centros contem 
com mão de obra especializada. Projetos 
do Rotary como esse são exitosos por que 
tratam uma necessidade local e têm o 
potencial de atrair apoio financeiro do 
governo.

Nós visitamos Sumpango, na Guatemala, 
onde Subsídios Globais foram usados 
para aquisição de vacas mecânicas que 
fabricam leite de soja, melhoria do sistema 
hídrico, distribuição de filtros d'água, 
instalação de latrinas, plantio de hortas, 
geração de renda, aulas de alfabetização 
e treinamento em programas WASH 
(água, saneamento e higiene). Os 
alimentos produzidos no local são 
consumidos pelas famílias e também 
vendidos, gerando uma fonte de renda 
para as mulheres.

Em todas as áreas de enfoque, e em todo 
o  mundo,  nossos  pro je tos  es tão 
t rans fo rmando v idas  e  a judando 
comunidades inteiras a se adaptar a essa 
era em que tudo muda rapidamente. Ao 
celebrarmos mais um ano de grandes 
conquistas, procuremos fortalecer as 
conexões que aumentam o impacto do 
nosso trabalho. Nós conseguiremos 
melhorar mais vidas quanto mais O Rotary 
Conecta o Mundo.
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Mário César de Camargo 

Diretor do Rotary Internacional

Distrito 4560

Rotary
Distrito 4560

Rotary

“Sucesso é a capacidade 

de ir de um fracasso a outro 

sem perder o entusiasmo.” 

– Winston Churchill, 

primeiro-ministro britânico 

É inexorável que façamos uma avaliação na metade da jornada. Assim como os 

presidentes de clube têm que gerar um relatório no meio da gestão, também uso esse espaço 

para prestar contas às zonas 23 e 24 sobre o trabalho efetuado até dezembro de 2019. 

Primeiro, o esforço. Depois, o resultado. 

Nos primeiros seis meses, visitamos 20 distritos do Brasil e da Argentina. O 

compromisso da gestão é visitar todos os 45 até junho de 2021. O tema do discurso 

permaneceu: o Brasil e o restante da América do Sul precisam expandir seu quadro 

associativo. Isso envolve representatividade no Conselho Diretor do Rotary International, 

presença nos comitês (hoje fraquíssima) e queda do nosso poder na organização, cujo 

patrimônio maior é o número de associados. E explica, parcialmente, a posição ascendente 

da Índia e da Ásia nas esferas decisórias do Rotary – bem como a diminuição dos nossos 

ativos na instituição. 

A presença desses encontros variou muito, dos 56 presentes ao seminário do distrito 

4720, em Manaus, aos 533 no seminário do 4540, em Ribeirão Preto. No total, quase 4.700 

rotarianos presenciaram e participaram desses debates. Uma nota positiva: logo na primeira 

semana de 2020, compareci aos dois eventos da liderança do Rotaract em nossa região. 

Primeiro fui à Eraup, reunião de 265 líderes do Rotaract na Argentina, no Uruguai e no 

Paraguai, realizada em Buenos Aires entre os dias 5 e 7 de janeiro. E, logo em seguida, entre 8 

e 10 de janeiro, tive a oportunidade de interagir com 930 líderes do Rotaract no Brasil durante 

a Conferência Nacional de Rotaract Clubs, em Ouro Preto, Minas Gerais. A juventude está 

motivada e mostrou um nível de interesse e preparo raros. 

BALANÇO DO SEMESTRE: 
SUCESSO OU FRACASSO?
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O resultado? Até agora, muito pouco. O esforço concentrado em aumentar o quadro nos 

clubes existentes assemelha-se a uma porta giratória, ou um balde com furos enormes: a cada 

rotariano admitido, outro abandona a organização, numa soma zero. Vamos por subzona:

· 23B (Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile, Bolívia, Peru e Equador): partimos de 

20.952 associados em 1º de julho e alcançamos 21.533 em 15 de novembro. No 

dia 15 de janeiro, contudo, o contingente passou para 20.819, ficando abaixo do 

início da gestão. Uma perda líquida de 133 rotarianos no período. A continuar 

essa tendência, dois distritos desta subzona estarão ameaçados de 

redistritamento.

· 24A (Estado de São Paulo): iniciamos o ano com 16.971. Em 15 de novembro, 

havíamos crescido para 17.360 e, logo em seguida, caímos para 17.224 em 15 

de janeiro. Um crescimento líquido de 253 rotarianos.

· 24B (Norte, Nordeste e Centro-Oeste do Brasil): começamos com 16.927 e, em 

novembro, passamos para 17.243. Janeiro derrubou esse número para 17.001. 

O crescimento líquido, que em novembro era notável, somando então 316 

associados, caiu para 74.  

· 23A (Sul do Brasil): teve o melhor desempenho da região. Os 18.069 associados 

em julho evoluíram para 18.699 em novembro, retrocedendo para 18.610 em 

janeiro – um crescimento líquido de 541. 

· Na soma das zonas 23 e 24, obtivemos um crescimento líquido de 1%. Parece o 

crescimento do PIB brasileiro em 2019: insuficiente para nossos desafios. 

O segredo para crescer? A antiga fórmula de fundar clubes. Enquanto a zona 23B criou 

nove novos clubes (resultado líquido), a zona 24A perdeu seis clubes (líquido) e a zona 24B 

teve um decréscimo de 3 clubes (também líquido). 

Enquanto as conferências distritais não vêm, nosso foco deverá ser o desenvolvimento 

do quadro associativo. Não deixaremos que os resultados pífios aniquilem nosso entusiasmo. 

Seguiremos Winston Churchill.    
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CONFLITOS

A humanidade sempre conviveu com conflitos ao longo de sua história. Com o decorrer dos séculos, 

embora fosse de se esperar que a evolução da inteligência humana, o desenvolvimento tecnológico, a 

melhoria das condições de saúde e alimentação e a esperada melhoria financeira do homem levasse a 

humanidade à tão sonhada PAZ, isto ainda não ocorreu.

O que se viu e se vê é o aumento do desentendimento e discórdias entre nações, hoje apenas 

camuflado pela tecnologia e avanços na área de armamentos e diplomacia. O mundo vive sempre em 

constante ameaça de que a qualquer hora está fadado a implodir.

A busca pela PAZ é uma constante, porém, o homem, que já pisou na lua e entrou remotamente no solo 

de Marte, ainda não descobriu a fórmula de trazer a PAZ duradoura para nosso pequenino planeta.

Mas a busca continua... 

Estamos no mês da “Paz e Prevenção / Resolução de Conflitos”.  Quando se fala de Paz, 

resolução/mediação de conflitos, temos a tendência de imaginar que se trata de algo distante, que 

escapa do nosso universo de ação. Pensamos: “Ah! Quem sou eu para mudar o mundo e trazer a Paz ou 

prevenir/resolver conflitos entre os povos?”. Esquecemos que tais conceitos podem e devem ser a ser 

aplicados no dia a dia de nossas vidas. Obviamente temos conflitos macros, que dependem de ações 

dos dirigentes dos países envolvidos, estes difíceis de atuarmos diretamente. Porém, temos muitos 

conflitos dentro de nossa instituição e dentro de nossos clubes (e até mesmo nos nossos lares) que 

poderiam ser prevenidos e solucionados por nós de forma mais direta.

O Rotary possuiu algumas recomendações e mecanismos internos de mediação de conflitos previstos 

claramente no Manual de Procedimentos que ajudam a solucionarmos muitos casos, porém, a 

prevenção é fundamental para evitarmos desgastes.

Sermos altruístas, respeitarmos a hierarquia rotária, conhecermos o funcionamento de nossa 

instituição e a enxergarmos de forma global, evitando posicionamentos pessoais e locais com 

tendências individualistas, pode ser uma via para prevenir/solucionar muitos dos problemas que 
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                         1.É a VERDADE?                                          

                2.É justo para todos os interessados?

           3.Criará boa vontade e melhores amizades?

     4.Será benéfico para todos os interessados?

enfrentamos.

É triste observar companheiro (a)s deixando nossos clubes por causa de conflitos internos que 

poderiam ser prevenidos facilmente se fossem aplicados o respeito, o bom senso, a tolerância e o 

companheirismo.  A falta destes elementos tem ajudado a alimentar a imagem de uma “porta giratória” 

no nosso quadro associativo: entra associados por um lado ao mesmo tempo em que sai associados 

pelo outro, e, nesta ciranda, vemos a grande maioria dos nossos clubes não conseguirem crescer, 

fazendo com que mais de 50% deles estejam hoje abaixo de 20 associados. 

É uma situação preocupante e que cabe a cada líder distrital refletir: Onde estamos? Aonde queremos 

chegar? O que temos que fazer?

Captar e reter associados, e, principalmente, fundar novos clubes, satélites ou oficiais é o caminho para 

o desenvolvimento do nosso quadro associativo.

As cartas já foram postas na “mesa” para cada clube neste ano rotário. Cabe a cada um deles agir na 

busca do seu crescimento quantitativo, qualitativo e em serviços às suas comunidades.

Ficarmos atentos a uma das maiores causas de evasão rotária que são os conflitos internos nos clubes é 

mister para uma boa governança.

Prevenir sempre é a melhor medida, e, para isto temos uma poderosa “arma”: A Prova Quádrupla de 

Rotary.

Em tudo que pensamos, dizemos ou fazemos:

         

Companheiro (a)s, vamos aplicar isto em nossos clubes e em nossas vidas! 

A busca da “Paz e Prevenção/Resolução de Conflitos” não deve estar alienada do rotariano, não está 

distante de nós. 

Pelo contrário, se fizermos nossa parte nesta CONEXÃO, desencadearemos uma sinapse rotária que 

pode, a partir de nossa mudança pessoal, trazer mudanças duradouras na nossa comunidade, país e no 

mundo todo, materializando assim a tão propalada visão de Rotary.

Paulo Lima

GD4560
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Selma Lima
Mulheres no Rotary – 30 ou 50 anos?

Companheiras das ASRs / Casa da Amizades, 
hoje me deparei com duas notícias:

1. A Casa da Amizade
A Casa da Amizade, como associação 
Rotariana, surgiu do sentimentalismo do povo 
latino-americano e hoje se estende por diversos 
países do mundo rotário. 
No Brasil, a associação de senhoras de 
rotarianos, sob qualquer denominação, é uma 
entidade civil, considerada de utilidade pública 
pela Lei nº 5.575, de 17 de dezembro de 1969, 
sancionada pelo Presidente Médici. Tem o seu 
emblema, estatuto e regimento próprios, sem 
qualquer vínculo com o Rotary, a não ser aquele 
decorrente do parentesco das sócias efetivas 
com membros do Rotary, isoladamente ou em 
conexão com o seu emblema, em bandeiras, 
flâmulas, crachás, cartazes, impressos e 
outros.
(fonte:https://www.rotaryclubdeguarulhos.org.br)

2. A Mulher no Rotary

A evolução da mulher em Rotary ao longo de seus 
30 anos de conquistas, trabalho e inspiração para 
outras mulheres foi marcado positivamente. 
Conforme o site  há 30 anos, o Conselho de 
Legislação do Rotary aprovava a entrada de 
mulheres, antes proibida. Segundo ele, em 25 de 
janeiro de 1989, a admissão de mulheres aos 
Rotary Clubs do mundo inteiro, decidida por 
votação na reunião do Conselho de Legislação de 
1989, marcou a história. O site revelou ainda que a 
resposta à decisão foi avassaladora: em junho de 
1990, o número de rotarianas havia disparado 
para mais de 20.000. (fonte: ) https://www.rotary.org

Lendo estas duas notícias acima a percepção da 
importância da mulher em Rotary se acentuou 
para mim. Independente do tempo e da forma de 
atuação nossa junto aos rotarianos e Rotary, fica a 
certeza de sempre estarmos presentes para 
ajudar seja como ASR/Casa da Amizade, seja 
como rotarianas nas área de filantropia, 
assistência social ou serviços e projetos 

comunitários.

Um espaço preenchido com muita competência e 
reconhecimento de Rotary International, 
concretizados pelos elogios a nós tecidos extras 
oficialmente na mídia rotária.

No ano em que a mulher completa 30 anos – 
vejam só, muito pouco tempo - de aceitação no 
Rotary, devemos sentir orgulho do nosso trabalho 
nas Casas da Amizade, pois, na verdade são 50 
anos – 20 anos a mais – que servimos à esta 
causa. Algumas aceitaram o apelo de se 
associarem aos clubes, porém, como pudemos 
perceber em nossas viagens, não se desligaram 
das ASR's e ainda atuam com dedicação e 
carinho à nossa Associação.

Nesta data de 25 de janeiro que passou, 
queremos parabenizar e agradecer nossas 
mulheres rotarianas mas de maneira especial 
àquelas que também atuam nas ASR's. Afinal elas 
simbolizam 20 anos a mais de dedicação da 
mulher aos trabalhos em prol do ideal de SERVIR!

Gratidão!

MULHERES

no

Anos
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O que é RYLA?
O RYLA é um programa do Rotary que oferece treinamento intensivo para jovens líderes comunitários. Pessoas de 
talento na faixa etária entre 14 e 30 anos participam, com todas as despesas pagas, de um seminário, workshop ou 
sessão de trabalho, de 3 a 10 dias de duração, organizado e conduzido por rotarianos.

O programa permite que jovens debatam problemas nas áreas de responsabilidade profissional e relações 
humanas, ao mesmo tempo em que fazem novas amizades. O RYLA dá a representantes das Novas Gerações a 
oportunidade de desenvolver suas habilidades e explorar tópicos de interesse para sua faixa etária. Aos rotarianos, 
o RYLA dá a chance de ajudar a formar líderes e bons cidadãos, e de amenizar os efeitos negativos do abismo entre 
gerações.

 O programa RYLA (Rotary Youth Leadership Awards) teve início na Austrália, em 1959, quando jovens da província 
de Queensland foram selecionados para se encontrarem com a princesa Alexandra, prima mais jovem da Rainha 
Elizabeth II. Os rotarianos de Brisbane, que receberam os participantes, ficaram impressionados com as qualidades 
demonstradas pelos jovens líderes. Foi então decidido que estes deveriam se reunir uma vez por ano para uma 
semana de atividades culturais, sociais e educacionais. A atividade se expandiu gradualmente para todos os demais 
distritos rotários da Austrália e da Nova Zelândia. Em 1971, o conselho Diretor do Rotary International adotou a 
iniciativa como um programa oficial do Rotary em todo o mundo.

Os OBJETIVOS do RYLA são: demonstrar respeito e interesse do Rotary pelos jovens; oferecer um treinamento 
efetivo para jovens líderes e líderes em potencial; fazer com que jovens incentivem a liderança entre seus colegas; 
prestar reconhecimento público a jovnes envolvidos na prestação de serviços comunitários. A partir de 1995, o 
Conselho Diretor do Rotary International expandiu os programas RYLA, até então organizados exclusivamente a 
nível distrital, incluindo seminários a nível de Clube ou grupo de Clubes. Além disso, reconheceu a importância do 
RYLA como excelente treinamento de liderança para os rotarianos também. A partir de 1996, o Rotary International 
chamou a atenção para o importante papel que os interactianos e rotaractianos podem desempenhar nos 
seminários RYLA, tanto como participantes quanto na qualidade de líderes do programa.

Neste ano rotário estamos preparando um RYLA inovador, para que possamos encontrar no distrito novas 
lideranças. Rotary, Rotaract, Interact, Rota Kyds e Casa da Amiaze juntos garimpando em sua cidade jovens 
promissores! Lavras esta preparando mais este grande evento! Aguardem!

JOSE LÚCIOCOSTA /EMERSON NONATO SILVA( Corguinho)

Comissão Organizadora RYLA 19/20
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HÁ 73 ANOS FALECIA O FUNDADOR DO ROTARY

Em 27 de janeiro de 1947, há 73 anos atrás, falecia na cidade de Chicago, Illinois, EUA, Paul 
Harris, o Fundador do Rotary, aos 78 anos de idade.

Neste dia 27 de janeiro celebramos mais um ano do falecimento do fundador Rotary, Paul Percy 
Harris. Apesar do fundador não mais se encontrar entre nós, não há o que lamentar, há sim, 
muito para festejar.

Saiba mais sobre Paul Harris e seu legado:

O MENINO

Paul Percy Harris nasceu em 19 de abril de 1868 em Racine, Wisconsin, nos EUA. Aos três anos 
de idade, Paul e seu irmão Cecil, então com cinco anos, foram viver com seus avós paternos em 
Wallingford, Vermont, nos EUA. Em Vermont, como ele recorda nas suas memórias Meu 
Caminho para Rotary: “Eu tive o privilégio de viver num lar estável, onde não faltava nada e nada 
era excessivo; onde os ideais eram os mais elevados e a educação era o objetivo supremo”.
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Rotary
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No dia 17/01/2020 partiram para San Diego , CA, EUA, o casal 
Governador Eleito  para o ano rotário 2020/2021, Silveira 
Umbelino Dantas e Heliane Dantas, afim de participarem da 
Assembleia Internacional do Rotary.  

Assembleia Internacional do Rotary
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que precisam da nossa ajuda”, disse. Knaack acrescentou que o Rotary cria oportunidades de 
liderança e dá aos associados a chance de viajarem pelo mundo para colocarem suas ideias de 
serviços humanitários em prática e criar vínculos duradouros. "Tudo o que fazemos abre outra 
oportunidade para alguém, em algum lugar", afirmou. 

Knaack também pediu aos rotarianos que estejam abertos a mudanças para que o Rotary possa 
crescer e prosperar. Em vez de definir um número específico quanto ao aumento do quadro 
associativo, o presidente eleito pediu que os clubes e distritos pensem em como desenvolver o 
Rotary de forma sustentável e orgânica. Ele quer que o foco seja em manter os rotarianos 
engajados e em atrair novos associados que se encaixem aos clubes.

Usaremos este momento para fazer o Rotary crescer, tornando-o mais forte, mais adaptável e 

Holger Knaack, presidente eleito 

do  Rota ry  In te rna t iona l ,  es tá 
i ncen t i vando  os  ro ta r i anos  a 
a p r o v e i t a r e m  a s  d i v e r s a s 
o p o r t u n i d a d e s  q u e  o  R o t a r y 
proporciona.

No dia 20 de janeiro de 2020, Holger 
Knaack, associado do Rotary Club de 
Herzogtum Lauenburg-Mölln, na 
A l e m a n h a ,  r e v e l o u  o  l e m a 
presidencial de 2020-21, O Rotary 
A b r e  O p o r t u n i d a d e s ,  a o s 
governadores eleitos presentes na 
Assembleia Internacional, em San 
Diego, EUA.

S e g u n d o  e l e ,  q u e  i n i c i a  s u a 
presidência em 1º de julho, o Rotary 
não é apenas um clube ao qual as 
pessoas se associam, mas "um 
convite a infinitas oportunidades". Ele 
enfatizou que o Rotary possibilita aos 
associados transformarem a sua vida 
e a vida daqueles que auxiliam por 
meio de seus projetos. 

“Acreditamos que nossos gestos 
humanitários, grandes e pequenos, 
criam oportunidades para pessoas 
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ainda mais alinhado aos nossos Valores.

Holger Knaack, presidente eleito do Rotary International: “Precisamos parar de pensar em novos 
associados como pessoas que podemos marcar como estatísticas e, depois, esquecer", declarou 
Knaack. 

"Cada novo associado nos transforma um pouco. Essa pessoa traz uma nova perspectiva e 
novas experiências. Precisamos aceitar essa renovação constante. Nós nos fortaleceremos ao 
aprendermos com os novos associados." 

Knaack mencionou o Plano de Ação do Rotary, indicando que ele guiará os clubes na sua 
evolução. Ele recomendou que cada clube faça pelo menos uma reunião estratégica por ano, 
para determinar onde quer estar dentro de cinco anos e como pode agregar mais valor aos 
associados.

O presidente eleito também quer ver mais mulheres em posições de liderança e acredita que os 
rotaractianos têm um papel fundamental na formação e administração de novos Rotary Clubs. 
Ele incentivou os líderes distritais a criarem novos modelos de clube e a repensarem o significado 
de fazer parte do Rotary, permitindo que os jovens sejam os arquitetos desses novos formatos. 

“Temos que estar abertos a novas abordagens -- e criar clubes distintos para pessoas mais jovens 
é parte da solução”, disse Knaack. “Vamos deixar que os rotaractianos decidam que tipo de 
experiência rotária funciona melhor para eles. Esses jovens são brilhantes, energéticos e fazem 
acontecer.”

Ao ressaltar a necessidade dos associados aceitarem mudanças, Knaack enfatizou que o tempo 
não irá desacelerar para o Rotary: "Não deixaremos que mudanças rápidas nos derrotem. 
Usaremos este momento para fazer o Rotary crescer, tornando-o mais forte, mais adaptável e 
ainda mais alinhado aos nossos valores!

Fonte: My Rotary.
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FAÇA SUA RESERVA!

31
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CONTROLE DE PARTICIPAÇÃO EM SEMINARIOS E DE ENTREGA
DO MEMORANDO DE ENTENDIMENTO

DATA FINAL: 31/01/2020

Nº NOME DO CLUBE ENTREGA DE MDE 

1 ALFENAS NORTE 22/01/2020 

2 ARCOS 06/01/2020 

3 BAMBUÍ 24/01/2020 

4 BOA ESPERANÇA 10/01/2020 

5 BRAZOPOLIS 30/01/2020 

6 CAPITOLIO 16/01/2020 

7 CARMO DO CAJURU 22/01/2020 

8 DIVINOPOLIS LESTE 16/01/2020 

9 E CLUB ESPERANTO DO BRASIL 14/01/2020 

10 ELOI MENDES 23/01/2020 

11 FORMIGA AREIAS BRANCAS OESTE 28/01/2020 

12 GUAXUPE 31/01/2020 

13 GUAXUPE CAFEZAIS 22/01/2020 

14 ITANHANDU 14/01/2020 

15 ITAPECERICA 23/01/2019 

16 ITAUNA 30/01/2020 

17 ITAUNA CIDADE EDUC. 27/01/2020 

18 LAVRAS 23/01/2019 

19 LAVRAS SUL 23/01/2020 

20 OLIVEIRA 22/01/2020 

21 PAINS 26/11/2019 

22 PIMENTA MAR DE MINAS 17/01/2020 

23 PIMHUI 12/11/2019 

24 POUSO ALEGRE GERAIS 31/01/2020 

25 POUSO ALEGRE SUL 12/12/2019 

26 SÃO GONÇALO SAPUCAI 29/01/2020 

27 SÃO TIAGO 19/12/2019 

28 TRES CORAÇÕES 31/01/2020 

 FONTE: SDS 4560
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Classificação Clube Objeto Entidade Beneficiária Nota 

1 ITAUNA CIDADE EDUC 
EQUIPAMENTOS DE 
ASSEPSIA E ESTERILIZAÇÃO 

CRASI CENTRO DE RECUP E 
ASSIST SOCIAL/ ITAÚNA 

59 

2 OLIVEIRA EQUIP MEDICOS 
IRMANDADE S CASA DE 
OLIVEIRA/ OLIVEIRA 

58 

3 ELOI MENDES 
EQUIPAMENTO PARA 
CANTINA HOSPITAL 

HOSPITAL N. S. DA PIEDADE/ 
ELOI MENDES 

57 

4 ITAPECERICA 
EQUIP COZINHA INDUSTRIAL 
E CAMAS 

ASSOC DE PROTEC 
INFANCIA/ ITAPECERICA 

53 

5 PAINS 
EQUIIPAMENTO PARA 
ANALISE CLINICA 

HOSPITAL MUN REGINA 
VILELA OLIVEIRA / PAINS 

53 

6 CAPITOLIO 
ELETROCARDIOGRAFO 
PORTATIL 

SANTA CASA DE 
MISERICORDIA 
CAPITOLIO/CAPITOLIO 

52 

7 CARMO DO CAJURU 
EQUIP SISTEMA 
FOTOVOLTAICO 

CASA DO MENOR 
HORTENCIA AP RIBEIRO/ C 
CAJURU 

51 

8 ARCOS ELETROCARDIOGRAFO 
HOSPITAL MUN SÃO JOSE/ 
ARCOS 

51 

9 GUAXUPE 
ESTRUTURA PARA 
BIBLIOTECA 

INSTITUTO CULTURAL ELIAS 
JOSÉ/GUAXUPÉ 

50 

 

AVALIAÇÃO DE PROJETOS DE SUBSÍDIOS 
DISTRITAIS 2019/2020
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Eventos Distritais
Seminário Setorial da Área 8
Fechando o ciclo de treinamentos setoriais da gestão 19/20 do Distrito 4560 – o ano da Conexão – foi 
realizado em Itapecerica (18/01) o Seminário Setorial de DQA e Fundação Rotária da Área 8, na sede do 
Rotary Club de Itapecerica.

O evento teve a abertura pelo Presidente do Rotary Club de Itapecerica Cp Antônio Sérgio de Souza e do 
Governador do Distrito 4560 Paulo Lima (no ato acompanhado de sua esposa Cpa Selma - Coord da 
ASR) que expôs alguns números e informações sobre o Quadro Associativo e Fundação Rotaria no 
Distrito. 

Na sequencia a Equipe Distrital conduziu a programação através de palestras e exposições do  Gov. 
Walmor Zambroti (Comissão Distrital de DQA), Marcos Flávio Avelar Castro (Subcomissão Pólio Plus), 
Ângelo Antônio de Freitas (Instrutor Distrital – Fundação Rotária) e Alécio Domingues Mendes (ABTRF).

A presença e participação dos rotarianos foram consideradas boas pela Equipe Distrital: foram 41 
presentes, representando 10 clubes entre clubes de dentro e fora da área 8, cujo Governador Assistente 
é o Cp Fernando Caputo do Rotary Club de São Tiago. 70% dos clubes daquela área se fizeram 
representar.

O debate foi produtivo, onde os participantes tiveram a oportunidade de tirar dúvidas e apresentar 
sugestões sobre os assuntos expostos pelos palestrantes.

O Governador encerrou o evento agradecendo aos participantes e ao clube anfitrião e ressaltando aos 
clubes que se engajem na retomada do crescimento do quadro associativo do Distrito, mostrando que o 
caminho mais seguro está na fundação de clubes satélites ou novos clubes rotários. Só assim, segundo 
o Governador, a identidade do Distrito 4560 poderá ser preservada.
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Prezados Cps Presidentes.É com 

satisfação, alegria e esperança que 

vivemos este momento. O Governador 

Eleito Silveira e Heliane concluindo o 

t r e i n a m e n t o  n a  A s s e m b l e i a 

Internacional em San Diego -EUA e nos 

trazendo esperanças novas através das 

portas das oportunidades!E aqui no 

nosso Distrito a Comissão de Indicação 

do Governador 2022-2023, concluiu os 

trabalhos de selecionar o Governador 

2022-2023, em reunião realizada hoje 

( 2 5 / 0 1 / 2 0 )  n o  R o t a r y  C l u b  d e 

Lavras.Portanto, informo a todos os 

Presidentes que, entre os nomes 

r e c o n h e c i d a m e n t e  c a p a z e s 

apresentados àquela Comissão, foi 

s e l e c i o n a d o  p a r a  G o v e r n a d o r 

Designado 2022-23 o Cp Fernando 

Caputo do Rotary Club de São 

Tiago.Informamos, ainda que, de 

acordo com o Edital de Indicação do 

Governador 2022-23, de 30/10/19, 

levado à ciência dos dirigentes dos 

Distrito 4560

Rotary

Governador designado 2022-2023

clubes do Distrito 4560, está aberto o prazo de 15 dias para eventuais contestações - apenas 

dos candidatos que participaram do processo seletivo, após o qual estaremos declarando o 

candidato selecionado pela Comissão como GOVERNADOR DESIGNADO 2022-23, com 

posterior notificação aos clubes do Distrito.Aos Clubes e Companheiros que disponibilizaram 

seus nomes no referido processo, agradecemos o espírito rotário demonstrado.Ao 

Companheiro selecionado Fernando Caputo parabenizamos, na certeza de que, uma vez 

Governador Designado, trilhará o caminho de ser protagonista de uma profícua gestão.

Att. Paulo Lima
GD4560
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INTERCÂMBIO ROTÁRIO DA AMIZADE

O Distrito 4560 foi representado em visita à Índia através do 
programa de Intercâmbio Rotário da Amizade, em Goa ao sul da 
Índia na Conferência do Distrito 3060. Os companheiros 
visitaram diversas localidades daquele país tais como: Mumbai, 
Surat e Valsad, hospedam-se em casas de rotarianos Indianos e 
ao final a cidade de Dubai nos Emirados Árabes Unidos.

Em maio deste ano um grupo daquele país irá retribuir a visita e 
estarão presentes à Conferência da Conexão, do nosso 
Governador Paulo Lima, em Caxambu.  Na oportunidade farão 
uma apresentação mostrando a cultura e diversidade daquele 
povo. Será um momento único, de conexão com os 

par�cipantes da Conferência, trocando experiências e conhecimentos. Serão recebidos também em 
diversos clubes e cidades do nosso Distrito.
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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 na áreas existentes, mas, 

para melhor refletir as atividades desenvolvidas, os três nomes 

indicados com asterístico foram ajustados, ficando assim:

22Fevereiro de 2020



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

23Fevereiro de 2020



Distrito 4560

Rotary

BODAS DE OURO
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Clubes em Ação
Os companheiros do Rotary Club de Itaúna Cidade Educativa aproveitaram as chuvas para 
replantar os ipês. Por uma cidade mais arborizada! 

25Fevereiro de 2020



Distrito 4560

Rotary

Clubes em Ação
ROTARY CLUB DE PIUMHI E INTERACT CLUB DE PIUMHI REALIZAM PLANTIO DE MUDAS

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Piumhi, em parceria com o Rotary Club de Piumhi e Interact 
Club de Piumhi, realizou no mês de novembro mais uma ação voltada para o plantio de mudas, visando à 
preservação da natureza e arborização da cidade.

No dia 08 de novembro de 2019, o Interact, juntamente com a Secretaria de Meio Ambiente, realizou o 
plantio de mudas na cidade.

De acordo com o Rotariano e Secretário Municipal de Meio Ambiente, Martiniano Fagundes, coordenador 
do projeto, a arborização urbana, trás inúmeros benefícios à população, como: melhoria da qualidade do 
ar, redução dos níveis de ruído, redução das ilhas de calor, proteção e alimentação da ave fauna (conjunto 
das aves de uma região) e redução do escoamento superficial.

De acordo com a Presidente do Interact, Letícia Faria Miranda, é importante que as pessoas saibam que é 
necessário cuidar do nosso planeta, pois hoje ainda existe em "abundância", porém amanhã pode não 
existir mais.

"Acredito que conscientizando a população das necessidades e mostrando que para resolvê-las não é 
necessária muita coisa, no futuro teremos mais voluntários resultando em um mundo melhor", ressaltou 
Letícia.

Para Martiniano, com essas ações sendo aderidas pela comunidade, Piumhi será uma grande referência 
em melhoria significativa da qualidade arbórea de nossa cidade.
"Realizamos grande feitos neste ano, com a ajuda dos companheiros e companheiras do Rotary Club de 
Piumhi, de grupos, associações, escolas, e toda comunidade em si. Todos esses plantios serão 
essenciais para que a cidade seja referência no quesito qualidade de vida, em se tratando de meio 
ambiente", reforçou Fagundes.
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Clubes em Ação
No dia 15 de dezembro de 2019, os companheiros do Rotary Club de Carmo do Cajuru 
realizaram o plantio de aproximadamente 150 mudas de árvores diversas, para ajudar a 
combater o desmatamento da região.
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Clubes em AçãoClubes em Ação
Durante a reunião, na noite de quarta-feira 29/01/2020, o Rotary Clube de Arcos, prestou uma 
homenagem a dois profissionais da cidade, pelos importantes serviços prestados à comunidade 
arcoense.
Cristiano Campos Leandro, recebeu das mãos de Lorena Vieira a homenagem por sua dedicação, 
eficiência e responsabilidade ao trabalho como carteiro na cidade de Arcos.
Ronaldo Ribeiro, do Arcos Notícias, recebeu  a homenagem das mãos de Antônio Cardoso, pelo 
trabalho como jornalista à frente do Arcos Notícias.
Logo após a reunião, houve uma maravilhosa confraternização, onde a boa conversa, amizade e 
companheirismo fizeram-se presentes, fomentando ainda mais o espírito de companheirismo e união de 
todos.

O RC de Itajubá deu posse ao companheiro José Roberto Oliveira Andrade. 
Bem-vindo à família rotária!
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ROTARY CLUB ALFENAS NORTE REALIZA O 3º PORCO NO ROLETE

Na data de 10 de Novembro de 2019, o Rotary Club Alfenas Norte realizou o 3º 
Porco no Rolete, cuja renda foi totalmente revertida ao banco de cadeiras de rodas. 

Um domingo de muito companheirismo e alegria, com apoio maciço da família e da 
comunidade. 

Acompanhando o famoso porco no rolete foi servido um delicioso almoço e chopp 
geladíssimo. 

O sucesso do evento aconteceu devido ao empenho de todos os companheiros e 
parceiros patrocinadores do Clube. 

O Tesoureiro Daniel Mendes passou as mãos do Presidente José Carlos um 
cheque no valor de R$ 6.900,00 para que seja concluída a compra de cadeiras de 
rodas. 

Distrito 4560

Rotary

Clubes em AçãoClubes em Ação
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Interact e Rotaract em Ação
Dia 18/01/2020 iniciou-se o ERMIC TROPICAL 2020 de Iguatama, em uma abertura solene 
contando com autoridades da cidade e do Distrito 4560. Adolescentes e jovens de várias cidades 
da região em um momento de companheirismo e confraternização entre clubes do Interact e 
Rotaract. Sejam bem vindos, pois, vocês são o futuro da nossa organização que, CONECTA O 
MUNDO!
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ASRs em Ação
.

Verificamos uma erro na publicação da Edição de dezembro, página 42. 

A foto da ação mencionada foi realizada pelo Rotary e Casa da Amizade de Bom Sucesso! 
Uma bela ação solidária de servir cafezinho aos moradores do Asilo, levando muito amor e 
aconchego aos idosos. Parabéns!
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ASRs em Ação
.

No dia 21 de janeiro a Casa da Amizade de Itapecerica, 
completou 49 anos dedicados no ideal de servir!! Parabéns a 
todas as companheiras!

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:
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ASRs em Ação
.

No dia 30/01/2020 em encontro 
festivo, a Casa da Amizade de 
Monte Sião, realizou uma ação 
entre amigos em benefício à 
uma criança que necessita de 
remédio contínuo de alto custo! 
Foi um sucesso!!!!! Amizade, 
carinho, união e caridade!!!! 
Tudo perfeito!!!! 
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Rotary Club Elói Mendes Rotary Club de GuaxupéE-Club Esperanto - Brasil

Rotary Club de Itapecerica Rotary Club Lavras Sul

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

Rotary Club Pouso Alegre
das Geraes

Distrito 4560

Rotary

Rotary Club de Itapecerica
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