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Mensagem do Presidente 
de Rotary International

Barry Rassin
 É  d i f í c i l  d e � n i r  S e r v i ç o s 
Pro�ssionais, mas fácil de descrever: eles são 
simplesmente o ponto no qual nossa vida 
rotária e pro�ssional se intersectam. Eles 
ocorrem quando colocamos os ideais 
rotários em prática por intermédio do nosso 
trabalho.
 Quando retornei às Bahamas, 
depois de muitos anos trabalhando como 
gestor de assistência à saúde, percebi que o 
meu país necessitava imensamente de uma 
clínica médica moderna. Nossos recursos na 
época eram antigos e inadequados e as 
pessoas que não tinham condições de viajar 
ao exterior em busca de tratamento 
acabavam �cando sem a ajuda que 
precisavam. Sem a experiência que adquiri 
nos Estados Unidos, eu não poderia ter feito nada para mudar esta situação. No 
entanto, com o que aprendi eu estava em uma posição única para causar impac-
to. Eu estava ciente de que poderia usar a minha pro�ssão para fazer o bem e 
aprimorar a assistência médica nas Bahamas.
 Conforme o Rotary passou a fazer parte da minha jornada, descobri que 
as palavras de Paul Harris que se tornaram a base do Rotary — "esforços compar-
tilhados não têm limites" — se aplicavam à minha pro�ssão. Eu não poderia 
trazer assistência médica de qualidade às Bahamas sozinho. Foi através da 
colaboração com médicos, os quais tornaram-se meus sócios no Doctors 
Hospital, e com funcionários dedicados que trabalharam no hospital por anos, 
que conseguimos causar uma grande transformação. O meu objetivo tornou-se 
um objetivo compartilhado, que virou realidade.
 O Rotary enfatiza a dignidade de toda vocação e o valor de cada chama-
do. Os quatro fundadores do Rotary não incluíam médicos ou paci�cadores — 
apenas um advogado, um engenheiro de minas, um negociante de carvão e um 
proprietário de tipogra�a. Desde o início, a diversidade dessas vocações deu ao 
Rotary uma força especial. Essa diversidade se re�ete em nosso sistema de 
classi�cação, que visa garantir que cada clube represente a gama de negócios e 
pro�ssões que servem em cada comunidade.
 Paul Harris disse: "Cada rotariano é o elo entre o idealismo do Rotary e seu 
ofício ou pro�ssão". Isto era verdade quando ele dizia isso e deveria ser igualmen-
te verdadeiro hoje. Nós só passamos uma ou duas horas por semana em nossas 
reuniões rotárias, mas a maioria de nós passa no trabalho a maior parte do seu 
tempo de vigília. Por meio do Rotary, essas horas também são uma oportunidade 
para servir: ter a chance de Ser a Inspiração para aqueles com quem trabalhamos, 
para os que trabalham para nós e para as comunidades que servimos.

Dolár Rotário - Cotação Trimestral
Dezembro: R$3,83 Fevereiro: R$3,77Janeiro: R$3,87
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Mensagem do Diretor de Rotary International
Paulo Augusto Zanardi

 Governadores têm suas características particulares, porém junto ao 
Colégio de Governadores formam um cabedal de conhecimento que pode, sim, 
assessorar o governador atual. A união de todos formará uma grandiosa fonte 
de experiências que auxiliará os clubes e o distrito.
 Entretanto, o que muitas vezes vejo é exatamente o contrário. Parte dos 
governadores falando uma coisa e a outra dizendo o oposto. Precisamos aparar 
as arestas e colocar na mesma mesa o que todos pensam para assim criar um 
consenso, sem vaidades.
 Após retornar da Assembleia Internacional, o governador eleito deve 
solicitar uma reunião com os ex-governadores para relatar seu aprendizado e sua visão para o ano que está à sua 
frente. Nesse mesmo encontro, ele irá expor o plano de trabalho e pedir opiniões, para que possa aprimorá-lo e, 
quem sabe, torná-lo mais e�caz.

 Formando equipes com os ex-governadores que melhor se adaptam a cada uma dessas áreas, o governa-
dor deve então solicitar que, dentro de um prazo razoável, sejam apresentados planejamentos estratégicos para 
cada uma delas.

 É incrível que um distrito perca todo o conhecimento que um governa-
dor adquiriu durante seu ano de mandato. No entanto, é exatamente isso que 
vem ocorrendo em alguns deles.

 Dentro dessa conversa, analiso que temos quatro pontos principais:

 3) Como aumentar nossa visibilidade nas comunidades?

 1) Como melhor servir nossas comunidades?
 2) Como aumentar nossas forças de ação?

 4) Como utilizar a Fundação Rotária com foco local e global?

 Ato contínuo, deve abrir uma discussão sobre o futuro do distrito com a seguinte pergunta: “Qual a visão 
que cada um aqui presente tem do nosso distrito cinco anos à frente?”. Depois que todos tiverem se manifestado, e 
que suas visões tenham sido devidamente anotadas, começa o debate.

 Uma semana antes da Assembleia Distrital deve haver um encontro para que os planejamentos estratégi-
cos sejam debatidos e aprovados por todos os integrantes do Colégio. E então, na Assembleia Distrital, as decisões 
serão divulgadas para todos os associados, que também poderão enviar sugestões. É importante dizer que tanto o 
governador indicado como o eleito precisam participar, pois isso contribuirá para a continuidade do trabalho.
 Aos distritos que já têm esse planejamento, parabéns! No entanto não deixem todos os anos de veri�car se 
é necessária alguma modi�cação para melhor adequá-lo à realidade do momento.
 Vamos trabalhar melhor. Vamos atender melhor nossas comunidades, de forma local e também global.
 Feliz 2019 a todos com muita inspiração para fazer desse o melhor ano de nossa vida e também daqueles 
que precisam de nós.

DOE SUAS REVISTAS ANTIGAS DA BRASIL ROTÁRIO
Nosso Companheiro, Associado do Rotary Club de Itajubá, Clésio Silva esta fazendo um trabalho com as Revistas 
ANTIGAS do Rotary (que levava o nome de BRASIL ROTÁRIO), para isto esta solicitando doaçoes de revistas. Quem 
puder doar entrar em contato com o Gov. 2018-19 Paulo Azevedo no psazevedo@uol.com.br ou Whats App (35) 
98808-3355 ou diretamente com o companheiro Clésio Silva pelo telefone (35) 3622-0091.
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Mensagem do Governador
Paulo Azevedo

– O reconhecimento do valor de todas as ocupações úteis;

Paulo Sérgio Azevedo
Governador 2018-19

 Vivemos um mês intenso e repleto de atividades. Recebemos a visita de companheiros do Rotary 
Club de São Carlos do Ivaí/PR, Distrito 4630, que durante uma peregrinação de bicicleta à Aparecida/SP 
visitaram nosso distrito, sendo recebidos com todo companheirismo e alegria digna de nós rotarianos.

Prezados Companheiros;

 Janeiro é o mês dedicado aos Serviços Pro�ssionais. O conceito de 
Serviços Pro�ssionais está vinculado ao objetivo do Rotary, na verdade uma 
declaração �losó�ca do propósito e das responsabilidades do rotariano. Este 
conceito é baseado no segundo ponto do objetivo, que é incentivar o rotari-
ano a  “estimular e fomentar”:

– A promoção do ideal de servir em todas as atividades pro�ssionais.

 Os Interact Clubs de nosso distrito realizaram também dois excelentes eventos regionais, um em 
Boa Esperança na Área Sul e outro na cidade de Bambuí na área norte do distrito. Pude me fazer presente 
nestes eventos, trocar conhecimentos e principalmente me reabastecer da energia rotária que neste 
jovens transbordam e resultam em vários excelentes projetos pela comunidade.

Um forte abraço e sejam a inspiração!

 Companheiros, chegamos ao segundo semestre do ano rotário, e com ele nossa gestão começa a 
se afunilar chegando cada vez mais próxima nossa Conferência Distrital. Estamos preparando este evento 
com muito carinho e dedicação para proporcionar aos companheiros de nosso distrito conhecimento e 
momentos de companheirismo para celebrarmos um ano rotário de muitas conquistas e de inspiração 
Convido a todos a realizarem sua inscrição em nosso site e se programar para nos encontrarmos em São 
Lourenço nos dias 17 a 19 de maio próximos! Espero por vocês.

– A promoção de altos padrões de ética nos negócios e pro�ssões;

 Também recebemos em nosso distrito oito companheiros do Distrito 4455 do Peru na ocasião do 
Intercâmbio Rotário da Amizade. Foram dias incríveis de companheirismo, conhecimento e troca de 
culturas que somente o Rotary pode nos proporcionar. Os intercambistas passaram por diversas cidades 
do Distrito, em todas sendo bem recebidos deixando boas histórias e trocas de experiências entre os 
clubes. Deixo aqui meu agradecimento especial ao companheiro José Carlos de Azevedo do Rotary Club 
de Monte Sião que brilhantemente conduziu a coordenação deste intercâmbio tornando-o realidade em 
nosso distrito neste ano rotário.

 O que pretendemos com esta abordagem é ajudá-lo a melhor compreender os Serviços 
Pro�ssionais e fornecer sugestões de como aplicá-los em suas pro�ssões e no Rotary.



Mensagem da Coordenadora Distrital
Maria G. Bolonha Pereira (Cida Bolonha)

 Estamos preparando tudo com muito carinho. Vai ser uma alegria 
imensa estar com vocês novamente. Estou sempre pensando em como 
seria bom ter estado mais com vocês. Pude perceber isto em poucas opor-

tunidades que tive, até agora, de visitar algumas Casas da Amizade, nesta gestão 2018/2019.
 A visita na ASR de Boa Esperança foi uma delicia, onde desfrutei da companhia das companheiras 
em um cha/café de primeira. Agora, pude ir visitar a ASR de Carmo do Cajuru. Surpresa linda.... reuniram-
se em Divinópolis, quatro Casas da Amizade para me receber: duas de Divinópolis, de Itaúna e do Carmo 
do Cajuru, e ainda Vani representando Oliveira. A emoção  foi muito grande. É esse carinho que quero ter a 
oportunidade de retribuir a vocês na Conferência Distrital, bem como à aquelas companheiras as quais 
não pude estar junto por algum motivo. Fazendo inscrição neste mês, acredito que poderão dividir o 
valor do hotel. Venham conosco. Link para Inscrição: www.cedupeventos.com.br/4560 .

Olá queridas amigas e companheiras,
 Entramos em nosso segundo semestre rotário. Rumo à nossa 
Conferência Distrital, em 17, 18 e 19 de maio, na cidade de São Lourenço, no 
Hotel Guanabara. Façam suas inscrições. Iremos confraternizar e divertir 
muito. 

Grande abraço a todas vocês.!
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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 o�ciais do 
Gov. Paulo Azevedo.
Todo valor arrecadado será doado ao 
programa End Polio Now e você nos 
ajuda a ajudar o Rotary nessa luta!

DISTRITO 4560

Uma iniciativa:
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JANEIRO:
MÊS DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS

 O calendário rotário é dedicado a assuntos 
da mais alta importância para todos os nossos 
associados. É em janeiro que colocamos em evi-
dência os Serviços Pro�ssionais, que é uma das 
nossas Avenidas de Serviços que foi formada com 
base no segundo Objetivo do Rotary:

Ÿ falando sobre sua pro�ssão;

Ÿ exercendo sua ocupação com integridade e 
inspirando os outros a agirem eticamente por 
meio de palavras e ações;

Ÿ utilizando suas habilidades e conhecimentos 
pro�ssionais em prol da comunidade;

 A promoção de altos padrões éticos no local 
de trabalho, por meio de exemplos positivos nas 
interações pro�ssionais, é um ato louvável e pode 
ser feito:

Ÿ elogiando e incentivando o comportamento 
exemplar dos colegas de trabalho;

Ÿ ajudando os jovens a alcançarem seus objetivos 
pro�ssionais;

Em janeiro, realize um evento de networking 

 Como membro da família rotária, você pode 
colocar esses ideais em prática:

Ÿ orientando e incentivando as pessoas a se 
desenvolverem pro�ssionalmente.

Ÿ destacando a honestidade, responsabilidade, 
justiça, integridade e respeito ao contratar, 
treinar e supervisionar funcionários;

Ÿ promovendo práticas sociais e ambientes 
responsáveis nas transações comerciais e 
dentro das organizações.

Ÿ demonstrando compromisso pessoal com altos 
padrões éticos no relacionamento com clientes, 
fornecedores e parceiros de trabalho;

 A difusão de altos padrões éticos na vida 
empresarial e pro�ssional de todos os rotarianos 
como oportunidade de servir à sociedade. Isso é 
um chamado ao estímulo e fomenta a difusão de 
altos padrões éticos no nosso trabalho, reconhe-
cendo o mérito de toda ocupação útil. empresarial e desenvolvimento pro�ssional no seu 

bairro ou cidade, oferecendo aconselhamento e 
orientação pro�ssional aos jovens que estão por 
ingressar no mercado de trabalho e também 
àqueles que estão em busca de emprego.
 Todos tem a ganhar quando imperam a 
transparência e con�abilidade nos relacionamen-
tos de trabalho, o que gera um terreno fértil para o 
progresso individual e coletivo.
 Termino com uma frase do fundador do 
movimento rotário, Paul Harris, que traduz o 
encontro do ideal de vida em Rotary com o valor do 
trabalho:
 “Não há perspectiva mais fascinante do que 
aquela criada pela elevação de uma pro�ssão à 
posição de meio disponível e apropriado para contri-
buir em benefício das necessidades sociais.” – The 
Evolution of Professional Ethics, arquivos da Ordem 
dos Advogados de Chicago, 1927
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Estão abertas as inscrições para a

Check-in: 17/05/2019 a partir das 12h / Check-out: 19/05/2019 até às 12h

Diárias de Hotéis Conveniados para a Conferência Distrital 2019

Pousada Samambaia - Fone: (35)3331-3173

XLVIII Conferência Distrital

Governador Paulo Sérgio Azevedo
De 17 a 19 de Maio de 2019 - São Lourenço - MG

Acesse o site e garanta já a sua vaga e de sua família!Acesse o site e garanta já a sua vaga e de sua família!Acesse o site e garanta já a sua vaga e de sua família!

www.cedupeventos.com.br/4560www.cedupeventos.com.br/4560www.cedupeventos.com.br/4560
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Nosso Distrito em Números
Estatísticas sobre nossa Família Rotária e doações à Fundação Rotária
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EMBARCANDO NO INTERCÂMBIO
ROTÁRIO DA AMIZADE (IRA)

 D e s d e  q u e  f u i  d e s i gn a d o 
Governador do Distrito 4560, para o ano 
rotário 2017-18, carregava comigo o 
sonho de realizar um INTERCÂMBIO 
ROTÁRIO DA AMIZADE, pois só ouvia falar 
que era uma experiência, onde o nome já 
diz tudo: uma oportunidade única de 
fazermos amizades duradouras, conhecer 
novas culturas, estabelecer laços que nos 
conduzem a um ambiente de Paz. 
 Tão logo montei minha Equipe 
Distrital nomeei o Companheiro Rogério 
Leão D'Alessandro, do Rotary Club de 
Itapecerica para o cargo de Presidente da 
Comissão do Intercâmbio Rotário da 
Amizade. Com o apoio do Companheiro 
José Carlos de Azevedo, do Rotary Club de 
Monte Sião, que já havia começado a 
negociar com o Distrito 4455, do Peru, na 
gestão do Governador João Otávio Veiga 
Rodrigues, do E-club Esperanto – Brasil, 
ano rotário 2016-17, o sonho do intercâm-
bio tornou-se realidade. Tive o compro-

 A o  o u v i r  o  r e l a t o  d o s 
Companheiros de nosso Distrito 4560 que 
viajaram para o Peru, pude perceber que 
os mesmos foram acolhidos de braços 
abertos por pessoas que mal sabiam 
pronunciar os difíceis nomes brasileiros. 
Vivenciei que o Rotary faz a Diferença e é a 
Inspiração em todos os sentidos e a partir 
de agora vai conectar com o mundo 

misso do então Gov. Eleito Paulo Azevedo 
de que faria tudo para receber os nobres 
c o m p a n h e i r o s  e m  s e u  a n o  d e 
Governadoria, antes mesmo de sua posse 
ele já nomeou o Presidente da Comissão 
do IRA o Companheiro José Carlos de 
Azevedo, do Rotary Club de Monte Sião. O 
grupo brasileiro seguiu para o Peru na 
minha gestão como Governador e agora, 
na gestão do Companheiro Paulo Sérgio 
Azevedo, 2018-19, estamos tendo a 
alegria de receber oito companheiros 
peruanos em nosso Distrito, conhecendo 
um pedaço da nossa Minas Gerais. 

inteiro, ainda mais.   

 Não vamos parar por aqui: 
conclamo aos Governadores Paulo 
Marcos de Paula Lima – 2019-20 e Silveira 
Umbelino Dantas – 2020-21 e a todos que 
virão a incentivarem cada vez mais o IRA, 
bem como Intercâmbio de Jovens e 
demais intercâmbios.

 Seja qual for o formato, os 
intercâmbios podem ser o caminho para 
atingir aquilo que buscamos: a paz e a 
compreensão entre os povos. Não 
hesitem em participar de um programa de 
Intercâmbio. Com certeza, será uma 
experiência sem igual, que nenhum guia 
turístico, por mais preparado que esteja, 
poderá proporcionar a seus participantes! 
Embarquem nesta viagem!
 Deixo aqui meus mais profundos 
agradecimentos a todos que possibilita-
ram aos nossos companheiros esta 
experiência, aos peruanos do Distrito 
4455 que acolheram os brasileiros em 
suas residências, aos companheiros do 
Distrito 4560 que estão acolhendo os 
peruanos com tanto carinho, aos clubes 
que estão dando total apoio nesta 
empreitada. 

               Saudações rotárias.

                Governador 2017-18

                Paulo Sérgio Azevedo
                Governador 2018-19

                Distrito 4560

                João Bosco Ribeiro Béze

*Saldo acumulado de admissões desde 01/07/2018.

SEJAM BEM VINDOS NOVOS COMPANHEIROS(AS)!
Nesta seção o Gov. Paulo Azevedo, dá as boas vindas aos novos companheiros rotarianos e rotarianas que foram 
admitidos em Rotary. Se seu clube realizou alguma admissão recentemente informe-nos pelo e-mail 
informativo4560@zatti.me.
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ROTARIANOS DO PERU VISITAM O DISTRITO 4560
PELO INTERCÂMBIO ROTÁRIO DA AMIZADE

 Em janeiro de 2019, compa-
nheiros peruanos estiveram em 
nosso distrito e durante duas sema-
nas visitaram diversas cidades e 
clubes, tais como: Monte Sião, Águas 
de Lindóia, Ouro Fino, Poços de 
Caldas,  Pouso Alegre,  Itajubá, 
Aparecida do Norte/SP, Capitólio, 

 Em abril de 2018, companhe-
iros do nosso distrito viajaram àquele 
país e, por 15 dias puderam apreciar 
as belezas naturais de Macchu 
Picchu, Cusco e Lima, conhecer as 
culturas riquíssimas dos Incas e Mais 
que habitaram aquela região há 
centenas de anos, sendo recebidos 
com festa e confraternização.

 O Distrito 4560 concluiu em 
janeiro de 2019, o Intercâmbio 
Rotário da Amizade tendo como 
parceiro o Distrito 4455, Lima, Peru.

Piumhi, Itaúna, Carmo do Cajuru e 
Divinópolis, por onde passaram 
foram-lhe apresentados as belezas 
naturais do nosso estado como a 
Serra da Mantiqueira, as belíssimas 
paisagens de Poços de Caldas, os 
Canions de Capitólio, a Serra da 
Canastra por Piumhi, as igrejas de 
Itaúna e a hospitalidade de Carmo 
do Cajuru, foram 2.500 km percorri-
dos e dias de companheirismo e 
confraternização entre duas culturas 
latinas que tem em comum a alegria, 
o respeito mútuo e a luta pela paz 
dentre os povos.
 De forma especial nossos 
agradecimentos aos Governadores: 
João Otávio Veiga Rodrigues, João 
Bosco Béze e Paulo Sérgio Azevedo 
pelo apoio e estímulo, aos coordena-
dores locais e Presidentes de clubes 

que não mediram esforços para bem 
receber nossos visitantes e por �m à 
família rotária de nosso distrito que 
foram mais que an�triões, recebe-
ram a cada intercambista como se da 
família fosse. Muito obrigado por 
entrarem em ação, com isso gera-
mos mudanças positivas em nossas 
comunidades e no mundo.

José Carlos de Azevedo
Chairman do IRA (2018-19)

Intercâmbio Rotário da Amizade

 Cumpre-se dessa forma os 
lemas rotários dos anos 2016-17: 
Rotary a Serviço da Humanidade, 
2017-18: O Rotary Faz a Diferença, 
2018-19: Seja a Inspiração, e harmo-
nicamente com o trabalho concluído 
o Lema Rotário 2019-20: O Rotary 
Conecta o Mundo.
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INTERACT E ROTARACT EM AÇÃO!

O Rotaract Club de Cláudio em parceria com o Interact Club 
juntamente com a Prefeitura Municipal e sua secretaria de 
Meio Ambiente, realizou no dia 26/01/2019 às 9h na praça 
Levy V. de Freitas, área central da cidade, o projeto 
"Plantando o Futuro" de iniciativa de associados e da 
comissão de Meio Ambiente do Club. O evento consistiu em 
uma blitz no semáforo onde foi distribuído para os carros, 
um lixocar que possuía a logo de nossos clubs e uma frase 
ambiental, junto com algumas sementes de diversos tipos 
de ipê e também de jacarandá mimoso. Somando-se a isso, 
uma faixa com a nossa identi�cação era estendida na frente 
da frota e oferecíamos mudas de árvores frutíferas e de 
grande porte para quem estivesse passando pelo local.

Interact e Rotaract Club de Cláudio

O Rotaract Club de Boa Esperança, realizou a instalação 
de 7 lixeiras para descarte EXCLUSIVO de vidro. O 
mesmo será recolhido devidamente pela Prefeitura 
Municipal e descartado em local devido. As lixeiras 
estão espalhadas por 7 pontos estratégicos da cidade.

Rotaract Club de Boa Esperança

Rotaract Club de Piumhi
Nada melhor que o projeto de uma reunião pública no mais 
famoso ponto turístico de nossa cidade para demonstrar a 
união do nosso clube. A Escadaria da Cruz do Monte possui 
300 degraus com uma pequena capela em seu topo, um 
símbolo para nossa cidade. Esse projeto realizado em vários 
países tem como intuito trazer paz e compreensão 
internacional para o mundo. Encabeçado pelo Rotaract Club 
de Pune Kothrud Marathwada Mitramandal do Distrito 
3131. E é com esses poucos jovens que juntos se tornam 
muitos que se uniram voluntariamente para uma causa 
maior e levam paz para toda a nossa comunidade!

Interact Club de Caxambu
O Interact Club de Caxambu distribuiu sementes de 
árvores e plantas para as pessoas da comunidade onde 
a maioria aceitou com alegria. E, se dessa maioria, cada 
um plantar só uma sementinha, já serão mais de 100 
árvores a mais no nosso planeta.
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CONHEÇA OS PRÓXIMOS
GOVERNADORES DO DISTRITO 4560

O ROTARY CONECTA O MUNDO

Paulo Marcos de Paula Lima
Rotary Club de Lavras Sul

Governador Eleito 2019-20

Silveira Umbelino Dantas
Rotary Club de Varginha

Governador Indicado 2020-21

José Carlos de Azevedo
Rotary Club de Monte Sião

Governador Designado 2021-22

 "A primeira ênfase é no cresci-
mento do Rotary — aumentando nossa 
prestação de serviços, aumentando o 
impacto dos nossos projetos e, acima de 
tudo, aumentando o número de 
associados para que possamos ir ainda 
mais longe", disse Maloney, que defende 
que as conexões são a essência da 
experiência rotária.
 “O Rotary facilita a conexão 
entre nós, de maneira forte e signi�cati-
va”, disse ele. “Ele nos conecta com 
pessoas que de outra forma jamais 
conheceríamos, pessoas que no �nal 

 Maloney, do Rotary Club de 
Decatur, EUA, revelou seu lema para 
2019-20, O Rotary Conecta o Mundo, 
dando as boas-vindas aos participantes 
da Assembleia Internacional em San 
Diego, EUA, durante sessão plenária na 
segunda-feira.

 O presidente eleito do Rotary 
International, Mark Daniel Maloney, 
falou da sua visão para fortalecer o 
Rotary. Ele ressaltou a necessidade dos 
rotarianos expandirem suas conexões 
com as comunidades às quais servem, 
dentro de um modelo inovador de 
clube que contribua ao crescimento da 
organização.
 O presidente do RI,  Mark 
Maloney, revelou seu lema para 2019-
20: O Rotary Conecta o Mundo, durante 
a Assembleia Internacional em San 
Diego, EUA.

das contas vemos que são mais pareci-
das conosco do que imaginávamos. A 
organização nos conecta com nossas 
comunidades, com oportunidades 
pro�ssionais, e com populações que 
precisam da nossa assistência.”
 Maloney pediu a todo Rotary e 
Rotaract Club para identi�carem 
segmentos populacionais da respectiva 
comunidade não representados em seu 
clube, formando comissões diversi�ca-
das de quadro associativo. 

 “Precisamos promover uma 
cultura de complementação da vida 

 Maloney pediu aos líderes 
presentes para oferecerem experiências 
alternativas e oportunidades de 
voluntariado que contribuam para que 
pro�ssionais e pessoas muito ocupadas 
assumam cargos de liderança.

 Relacionamento com as Nações 
Unidas: “O Rotary compartilha o com-
promisso da ONU de um mundo mais 
sadio, mais pací�co e mais sustentável”, 
a�rma Maloney. “E o Rotary oferece algo 
que nenhuma outra organização 
consegue oferecer: uma infraestrutura 
que possibilita a pessoas do mundo 
todo se conectarem em um espírito de 
voluntarismo e paz, fazendo ações 
positivas para alcançar os objetivos.” 

familiar e da vida rotária, e não de 
competição. Para tanto, temos que dar 
passos práticos e e�cazes para mudar a 
cultura atual, sendo realistas quanto às 
nossas expectativas, levar em conta os 
compromissos pessoais e receber os 
familiares de rotarianos nas nossas 
atividades.”
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ASSEMBLEIA INTERNACIONAL 2019 EM SAN DIEGO
CONECTAMOS COM O MUNDO

 O ambiente predominante 
foi de companheirismo com uma 
interação e conectividade internaci-
onal entre os companheiros brasilei-
ros e estrangeiros que participaram 
desta grande festa. As sessões de 
treinamento ocuparam a maior 
parte do tempo e foram intensas, 
propiciando debates entre governa-
dores dos 31 Distritos brasileiros e 
também com sessões multilíngues 
quando tivemos a oportunidade de 
ver como os Distritos de outros 
países estão trabalhando em prol de 

 Compartilhamos aqui com 
vocês a experiência inesquecível 
vivida por nós no decorrer da 
Assembleia Internacional de Rotary 
em San Diego, CA-EUA, onde tive-
mos a oportunidade de participar 
dos treinamentos para o ano rotário 
2019/20. O evento, afora a sua 
grandiosidade, nos proporcionou 
experiência incríveis e inesquecíveis. 
Lá, a internacionalidade do Rotary se 
fez presente com força e o Presidente 
Eleito de RI 19/20 Mark Daniel 
Maloney e sua esposa Gay reuniram 
cerca de 1500 dirigentes de 219 
países de 543 distritos rotários.

suas comunidades.
 O Presidente Mark Maloney, 
anunciou o lema rotário para nosso 
ano:  “O  R OTARY  CONEC TA  O 
MUNDO” e falou da sua visão para 
fortalecer o Rotary. Ele ressaltou a 
necessidade dos rotarianos expandi-
rem suas conexões com as comuni-
dades às quais servem, dentro de um 
modelo inovador de clube que 
contribua ao crescimento da nossa 
organização. “Neste mundo cada vez 
mais dividido, o Rotary é esta fonte 
de conexão”, disse nosso Presidente 
19/20. 
Notamos que nossos líderes rotários 
estão preocupados com o destino de 
nossa Instituição e, para isto, as 
prioridades deste ano rotário serão 
quatro: a) ampliar o impacto na vida 
das pessoas (erradicar a poliomielite 
do mundo e focar nos projetos 
humanitários); b) expandir o alcance 
da instituição; c) aumentar o engaja-
mento dos participantes; d) melho-
rar a capacidade de adaptação às 
mudanças do mundo. 
 Nossa instituição passa por 
momentos decisivos e sentiu a 
necessidade de se adaptar aos novos 

 E é essa a nossa esperança 
para o ano rotário 2019/20: que 
juntos lá cheguemos e passemos por 
ele livres de questões que possam 
interferir nestas conexões em prol de 
nossas comunidades e do engrande-
cimento do nosso querido Distrito 
4560!

tempos, fortalecendo nosso quadro 
associativo, agregando mais os 
jovens e proporcionando ferramen-
tas que possam ser �exíveis à 
permanência de nossos associados 
conforme suas necessidades. 
 A Assembleia Internacional 
da CONEXÃO nos ensinou muito...e 
uma lição importante que aprende-
mos foi que para haver a pretendida 
conectividade do nosso lema rotário 
é preciso que haja, antes, a�nidade, 
unidade de pensamentos e propósi-
tos dos nossos associados. Conexões 
só ocorrem quando os elementos 
componentes são compatíveis e 
estejam abertos a receber e a trans-
mitir os mais variados impulsos 
rotários. Só assim numa grande 
sinapse do servir poderemos fazer a 
diferença para o mundo em que 
vivemos. 

 Conectem-se neste propósi-
to conosco! 

Governador Eleito 2019/20
Paulo Marcos de Paula Lima

Distrito 4560
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CONEXÕES INESQUECÍVEIS

ROTARACTIANOS DO DISTRITO 4560
PARTICIPAM DA CONFERÊNCIA MULTIDISTRITAL

DE ROTARACT CLUBS DO BRASIL EM CUIABÁ

 Organização impecável para 
todos os treinamentos e plenárias. 
Pudemos ver vários projetos desen-

 “Momentos inesquecíveis” é 
como de�niria nossa experiência na 
Assembleia Internacional em San 
Diego. Vivência grandiosa de apren-
dizado que muito acrescentou para 
nós. 217 países ali representados 
mostrando uma rica diversidade em 
nosso planeta. Temos muito que 
aprender uns com os outros! Cada 
um, do seu jeito, mostrava sua 
cultura. Roupas coloridas, idiomas 
diferentes, culinárias exóticas....
 Toda essa diversidade foi 
unida em um só lugar em um 
mesmo momento e Rotary foi 
responsável por isso! Quanto privilé-
gio o nosso em poder participar 
desse evento.

volvidos em vários países ajudando 
pessoas a terem vidas mais dignas e 
mais saudáveis.
 Pude ver o potencial que tem 
Rotary em unir povos para um 
mundo melhor. Isso impressiona e 

Selma Castejon Branco Alves Lima
Coordenadora da ASR 2019/20

nos faz admirar Rotary ainda mais. 

 Ó queridos companheiros, a 45ª 
edição da Conferência Multidistrital de 
Rotaract Clubs (CONARC), se ocupou nos 
dias 16 a 20 de janeiro/19, na cidade de 
Cuiabá-MT, em ser palco do maior evento de 
Rotaracts Clubs do Brasil. 

 Cheio de alegria, o símbolo maior 

 Claro que, o Distrito 4560, nova-
mente, se lançou nesse abrilhantado palco. 
E, amparado por toda receptividade dos 
carinhosos companheiros do Distrito 4440, 
encerramos mais um ciclo de nossa 
orgulhosa história.
 Companheiros, é chegada a hora 
da despedida, do encontro �nal. O distrito 
4560, representado pelo Companheiro 
Cassiano Alves Bueno do Imortal RCT Elói 
Mendes, realizou a transmissão do Troféu 
Transitório de Oratória, com o apoio 
indispensável do distrito 4660, o lenhador 
Pau Ferro. Grande gente!

da oralidade nacional foi entregue ao 
distrito 4540, vitoriosamente conquistado 
pelo companheiro Olavo Bianchi.

 Cremos que, o seu trabalho é para 
nós um galardão, indelével, incapaz de ser 
suplantado. Por isso, com toda liberdade e 
permissão, só nos resta agradecer, por se 
fazer tão simples e próximo do coração 
Rotaractiano. 

 Estamos felizes é certo.  Isso 
porque, diríamos por aqui que, o seu distrito 
é Paulista, mas o Club é Mineiros...rs! Coisas 
de Rotaract que, mais e mais, nos fazem ser 
irmãos, conectados por um elo de alma e 
sangue, incapaz de ser desfeitos.
 Ao Distrito 4560, rendemos, na 
pessoa do Ilmo. Governador Paulo Azevedo, 
votos de agradecimentos e orgulho, 
rea�rmando, uma vez mais que, sem o seu 
apoio, esse sonho não haveria de se 
concretizar.

 

Presidente

 Terra minha amada, tú serás 
orgulho.

Rotaract Club de Elói Mendes

 E s t á v a m o s  r e p r e s e n t a d o s , 
presentes, construindo histórias.

 Ao companheiro, Cláudio André 
Júnior, nossos parabéns, pela dedicação em 
também nos representar.

 Por isso, relegamos para as novas 
gerações, o fadado trabalho de descrever 
aquele inesquecível momento que, talvez, 
jamais possível de ser replicado, na certeza 
de que existem histórias que só se entende, 
sentindo.

Cassiano Alves Bueno



Obrigado por doar à
Fundação Rotária!

Estes companheiros(as) realizam
seu gesto mensal de amor
ao colaborar com doações

mensais à Fundação.

CLIQUE AQUI E SAIBA COMO
SER UM DOADOR TAMBÉM!

Certificado encaminhado por e-mail

*Saldo acumulativo desde 01/07/2018.
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http://www.cedupeventos.com.br/4560
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 Saímos de Londrina/PR, no dia 04/01, pedalando 
até a cidade de Ourinhos/SP. Nossa primeira baixa se 
deu nesse dia, quando nosso amigo sentiu fortes dores 
no joelho, tendo que completar o deslocamento com o 
carro de apoio que tínhamos. De Ourinhos/SP, saímos dia 
05/01, com destino a Lençóis Paulista/SP. Sob forte 
chuva, durante toda a madrugada, tivemos nosso primei-
ro problema mecânico, uma corrente quebrada, arruma-
da rapidamente. Nesse dia, tivemos que fazer uma 
correção de rota, pois com a chuva, o trajeto original não 
seria possível, por haver, um trecho de terra, sem asfalto. 
Nesse dia também, tivemos uma segunda baixa, por 

 A ideia e o planejamento foram feitos, tomando 
como referência as cidades citadas. Entretanto, alguns 
ciclistas saíram de outras cidades, Maringá/PR e 
Cianorte/PR. Nosso pensamento era percorrer o trajeto 
em oito dias, pedalando em média 140 km por dia. A 
primeira di�culdade encontrada foi a questão do calor. 
Para resolver, optamos por pedalar durante a madruga-
da, normalmente, iniciando as 00:00hrs. Com velocida-
de média entre 16 e 20km/h, nosso dia era pedalar até 
quase as 8:00hrs e descansar o restante. Saímos de São 
Carlos do Ivaí, na primeira hora do dia 03/01/2019, 
com encontro marcado em Maringá/PR, para juntar-
mos todos, pois estávamos em cidades diferentes. De 
M a r i n g á / P R ,  c o n t i n u a m o s  a t é  a  c i d a d e  d e 
Londrina/PR.  Nosso primeiro susto foi no amanhecer 
deste dia, quando o condutor de um veículo passou 
mal e batendo na mureta central retornou para o 
acostamento, onde estávamos. Foi um susto!

esgotamento físico, um dos amigos, precisou completar 
o percurso no carro de apoio. Saindo de Lençóis 
Paulista/SP, no dia 06/01, com parada programada para a 
cidade de São Pedro/SP. Nossa terceira e última baixa 
aconteceu neste dia. Sob forte chuva, um dos amigos não 
conseguiu desviar de um buraco, vindo a cair. Outra vez, o 
carro de apoio foi necessário. Também, nosso segundo 
problema mecânico, um pneu furado.
 A próxima etapa, no dia 07/01, teve início na 
cidade de São Pedro/SP, até a cidade de Mogi Mirim/SP. 
Foi um dia muito bom de se pedalar, noite agradável, 
atravessando a cidade de Piracicaba e Limeira, ambas 
no estado de São Paulo. A noite, os bichos saem, e nós 
tivemos a oportunidade de visualizar, neste dia, algumas 
capivaras e tatus, trafegando livremente pela rodovia, 
sem se importarem muito conosco. Talvez, soubessem 

que não faríamos mal algum.
 De Mogi Mirim, saímos dia 08/01. Atravessamos a 
divisa e chegamos no sempre acolhedor estado de Minas 
Gerais. Foi uma noite difícil, por conta da falta de respeito 
de alguns motoristas. Uma noite tensa, que não nos tirou 
o prazer de conhecer Ouro Fino/MG e outras cidades da 
região. Nosso destino, neste dia foi Pouso Alegre/MG. A 
imagem que guardamos, uma vista encantadora da 

Rotariano do Paraná visita o D. 4560
durante peregrinação de bicicleta à Aparecida/SP
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 Nosso último percurso era entre Itajubá/MG e 
Aparecida/SP. Optamos por fazer uma rota alternativa, 
seguindo até Campos do Jordão/SP e descendo até a 
serra com destino a Aparecida/SP. Nossa surpresa foi a BR 
383, com quase 25km de subida pesada, e na terra. Por 
�m, chegamos em Campos do Jordão, no amanhecer do 
dia 10/01, depois de uma madrugada gelada, com 

 Nosso penúltimo trajeto, dia 09/01, saindo de 
Pouso Alegre/MG com destino a sempre encantadora 
Itajubá/MG. Sempre porque já conhecia de outros 
carnavais. Foi o dia de descansar, a�nal, este trajeto tinha 
apenas 96km. Uma noite tranquila, clara e calma.   
Em Itajubá/MG, tive o prazer de conhecer, guiado 
pelo Governador do Distrito 4560, um tour na cidade, 
o Santuário de Nossa Senhora da Agonia, não tem 
como descrever esse lugar, Parque Municipal e a 
Belíssima Cachoeira Ninho Águia.

igreja iluminada (foto). termômetros marcando 12ºC. De bicicleta, eu tenho 
certeza que estava muito menos....
 Nossa recompensa, a paisagem. Tão bela como 
nos sonhos, um dia de sol claro e serra reluzente. A 
vontade de chegar nos impediu de curtir mais a paisa-
gem. A�nal, faltava pouco. Chegamos em Aparecida/SP 
por volta das 11:00hrs.
  Quase 1200 km depois, a emoção supera todo o 
cansaço, um passeio incrível. Sou de Taubaté/SP, costu-
meiramente estou em Aparecida/SP. Mas dessa vez, foi 
diferente. Para alguns amigos, foi promessa. Para todos 
nós, a realização de um sonho.

Marcos Antonio Pintor Junior.
Rotary Club de São Carlos do Ivaí/PR

Distrito 4630

Rotariano do Paraná visita o D. 4560
durante peregrinação de bicicleta à Aparecida/SP
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O DISTRITO 4560 EM LUTO PELO FALECIMENTO
DO GOV. 2002-03 JOÃO CARLOS BARBOSA

 Na tarde do dia 02 de janeiro, o Distrito 4560 foi surpreendido com a 
triste notícia do falecimento do Gov. João Carlos Barbosa.
 João Carlos, carinhosamente chamado de João da Borda, nasceu na 
cidade de Borda da Mata/MG, casado, pai de dois �lhos e vó de três netos. 
Empresário e formado como Técnico em Contabilidade. Exerceu atividades no 
extinto Banco da Lavoura de Minas Gerais; foi Gerente do Escritório Jurídico e 
Contábil Silva em Monte Sião e posteriormente sócio proprietário do Contábil 
São José Ltda. Empresa Cidadã.
 Em 10 de abril de 1991, ingressou como fundador e Associado 
Representativo do Rotary Club de Monte Sião, exercendo diversos cargos e 
Presidente do clube no ano rotário 1997-98;

 Governador do Distrito 4560, no ano rotário 2002-03 sob o lema: 
“Plante Sementes do Amor”.

 Participou da Assembleia do Rotary International, em Anaheim, 
Califórnia, EUA, em fevereiro de 2002.

Nota de Pesar do Rotary Club de Machado
Entre inúmeras mensagem recebidas, registramos aqui a do Rotary Club de Machado

O Rotary Club de Machado manifesta o seu sentimento de pesar pelo passamento do companheiro João Carlos Barbosa, 
deixando claro que praticamos até hoje o seu lema rotário, de  2002/2003, Plante Sementes do Amor".

Eustáquio.
RC de Machado (8225)

O Papa Francisco
é rotariano?

 A página Indiretas Rotárias buscou a 
fundo a informação sobre o fato do Papa 
Francisco ser ou não rotariano. O fato é que em 
23 de Julho de 1999, o Rotary Club de Buenos 
Aires conferiu ao então Cardeal Arcebispo de 
Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio o título de 
Associado Honorário daquele clube. O manual 
de procedimentos do Rotary de�ne que o 
título de Associado Honorário pode ser 
consedido a pessoas que tenham se sobressaí-
do por serviços em prol do ideal do Rotary, ou 
por serem amigas do Rotary em virtude de seu 
apoio à causa rotária. Vale então ressaltar que 
o Papa Francisco detém o título de Associado 
Honorário, uma homenagem conferida pelo 
RC de Buenos Aires pela sua atuação junto à 
comunidade, mas não chegou a ser um 
associado representativo daquele clube.
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DATAS, HORÁRIOS E LOCAIS DAS REUNIÕES DOS
ROTARACT CLUBS DO DISTRITO 4560

ASR DE CRUZÍLIA 
A ASR de Cruzília juntamente com o Rotary e o Interact 
foram parceiros na realização da Noite das Massas 
organizada pela paróquia da cidade.

CASAS DA AMIZADE EM AÇÃO

CHÁ DA AMIZADE
As Casas da Amizade de Carmo do Cajuru, Divinópolis e 
Itaúna se reuniram em Divinópolis para um Chá da 
Amizade em virtude da visita da Coordenadora Distrital 
Cida Bolonha.



Janeiro de 2019 20

Doações via boleto:
www.rotary.org.br/doacao-mensal

Rotary International Brazil Office - RIBO
Cond. Comercial Casa da Caldeiras
Av. Francisco Matarazzo, 1752 - Conj 1421
05001-200 - Água Branca - São Paulo/SP
Das 08h30 às 12h / Das 13h às 17h
Tel: (11) 3217-2630

Feira Internacional de Projetos Rotários
“Eventos regionais anuais realizados por distritos rotários 
para  incent ivar  companheir ismo inter nacional  e 
colaborações em esforços de Serviços à Comunidade 
Mundial. Nestes eventos, clubes do distrito an�trião exibem 
seus projetos e visitantes de outros países identi�cam 
aqueles que mais se adequam às metas de seu clube. Os 
participantes discutem durante dois ou três dias seus 
interesses, preocupações e ideias, procurando estabelecer 
parcerias para os projetos.” A segunda versão da Feira 
acontecerá nos dias 22 e 23 de fevereiro de 2019 em Foz do 
Iguaçu/PR.



A Casa de Maria recebeu na manhã da quarta-feira dia 
23 de janeiro de 2019 chocadeiras que foram doadas a 
instituição pelo Rotary Club de Piumhi através de um 
projeto com empresários da cidade. As chocadeiras 
têm capacidade para dez dúzias de ovos cada uma, que 
pode gerar frangos a cada dez dias. O objetivo é vender 
os frangos caipiras na cidade como por exemplo, na 
Feira Livre e arrecadar fundos para a entidade.

Rotary Club de Piumhi

O Rotary de Ouro Fino conseguiu bater a meta de 
plantio de árvores no último dia 20/01/2019. 
Realizando o plantio de árvores frutíferas e não frutífe-
ras, ajudando no desvio de nascentes para atender a 
população local com apoio das autoridades responsá-
veis. Essa água potável será utilizada para peregrinos 
do caminho da fé e devidamente sinalizada.

Rotary Club de Ouro Fino

Os Clubes em Ação

Os companheiros do Rotary Club de Iguatama 
realizaram o plantio de 50 mudas de árvores nativas na 
comunidade rura l  de  Corguinhos.  S egundo 
informações do companheiro Heleno Macedo, biólogo, 
foram plantadas diversas espécies de árvores nativas 
tais como: sombreiro, amoreira, jambo vermelho, 
genipapo e aroeira salsa (nomes populares).

Rotary Club de Iguatama

O Rotary Club de Três Corações realizou a doação de 70 
kimonos para o projeto "Lutando pela vida". O projeto 
tem como objetivo inserir crianças de comunidades 
carentes nas artes marciais e prática de esporte.

Rotary Club de Três Corações
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DIVULGUE AS AÇÕES E PROJETOS DO
SEU CLUBE NOS CANAIS DO DISTRITO 4560!

Site do Distrito 4560 (rotary4560.org.br)
Wellington José Borges - Rotary Club Itaúna
WPP: (37) 98412-9191
wjborges@gmail.com

Fotos de Visita O�ciais e Projetos
Wanilda Garcia - Rotary Club de Boa Esperança
WPP: (35) 99879-5076
wanwangarcia@hotmail.com

Facebook e Informativo Distrital
João Paulo Zatti - Rotary Club de Elói Mendes
WPP: (35) 98869-6123
joaopaulo@zatti.me

Envie também suas fotos para a Revista Rotary Brasil
apóis a realização do seu projeto através do link abaixo:
http://revistarotarybrasil.com.br/rotary-content/content/submit

Fortaleça a
Imagem Pública do
seu clube!
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Visitas Oficiais

Recepção dos Companheiros do D. 4630 durante
peregrinação para Aparecida/SP - 08/01 Encontro Regional Sul de Interact em Boa Esperança (ERSIC) - 13/01

Festiva O�cial de Recepção dos Companheiros do D. 4455 (Peru)
durante o ira (Intercâmbio Rotário da Amizade) em Capitólio - 21/01Encontro Regional Norte de Interact em Bambuí (ERNIC) - 18/01

Visita ao Rotary Club de Carmo do Cajuru
37 Anos de Fundação - 25/01

TREINAMENTOS DISTRITAIS 2019
Particip�, vam� junt� ser � con�ã�!

GATS - SEMINÁRIO DE TREINAMENTO PARA
EQUIPE DISTRITAL E GOV. ASSISTENTES

Data: Dia 23 de Fevereiro - 08h
Local: Centro de Treinamentos da UFLA

(Campus Histórico) - Lavras/MG

Paulo Marcos de Paula Lima
Governador 2019-20



Rotary Club Elói Mendes Rotary Club de GuaxupéE-Club Esperanto - Brasil

Rotary Club Pouso Alegre
das Geraes

Rotary Club Lavras SulRotary Club de Itapecerica

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


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 19
	Página 20
	Página 21
	Página 22
	Página 23
	Página 24

