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Mensagem do Presidente 
de Rotary International

Barry Rassin

 E, na Mongólia, uma equipe de formação pro�ssional da Nova Zelândia 
organizou um treinamento sobre técnicas emergenciais para médicos e parteiras. 
Também desenvolveu um programa que ensinou melhores práticas às parteiras e 
pesquisou e elaborou um manual didático sobre partos, respeitando a cultura local. 
Entre 2013, quando ocorreu a primeira visita da equipe à Mongólia, e 2017, a taxa de 
mortalidade neonatal no país caiu de 11,2 para 9,1 por 1.000 nascimentos, e a taxa de 
mortalidade materna também caiu.

 No Brasil, os rotarianos trabalharam com companheiros do Japão em um 
projeto de Subsídio Global que aumentou drasticamente a capacidade de uma unidade 
de neonatal que estava superlotada. Novas incubadoras, monitores e outros equipa-
mentos ajudam agora o hospital local a salvar mais bebês a cada ano.

 A cada dois minutos, em algum lugar 
do mundo, uma mulher morre de causas que 
poderiam ser evitadas, relacionadas à gravidez 
e parto. E os bebês cujas mães morrem nas 
primeiras seis semanas de vida têm muito mais 
probabilidade de morrer do que aqueles cujas 
mães sobrevivem. Em minhas viagens pelo 
mundo como presidente do Rotary, encontrei 
famílias para as quais essas não são apenas 
estatísticas trágicas. Também encontrei 
pessoas que estão se dedicando a ajudar mães 
e �lhos – e por causa delas, eu tenho esperança. 
E como muitas dessas pessoas são rotarianos, 
também tenho muito orgulho. Abril é o Mês da 
Saúde Materno-Infantil no Rotary, então é um 
ótimo momento para falar sobre coisas que 
fazemos nesta área.
 Aproximadamente um ano atrás eu 
visitei um hospital na cidade de Jekabpils, na Letônia. É um hospital moderno, cujos 
médicos e enfermeiras são atenciosos, dedicados e competentes. Mas, apesar de seu 
trabalho árduo, a taxa de mortalidade materna continuava extremamente alta, devido a 
um fator que estava fora de seu controle: a falta de equipamentos vitais de diagnósticos 
e até de itens básicos como incubadoras.
 E foi aí que o Rotary entrou. Vinte e um clubes de todo o mundo uniram forças 
em um Subsídio Global que forneceu o que o hospital precisava. Em setembro, quando 
entrei naquela ala da maternidade, vi equipamentos de última geração e encontrei 
pacientes que recebiam o cuidado necessário – que cada mãe e criança do mundo 
merecem ter.

 É isso que quero dizer quando falo sobre serviço transformacional, e é o que os 
rotarianos fazem melhor. Por causa de nossas redes, de nossa presença nas comunida-
des, que nos permite enxergar o que é mais necessário, e de nossa expertise, que 
contempla inúmeras habilidades e pro�ssões, conseguimos servir de uma maneira sem 
igual. E conseguimos Ser a Inspiração, à medida que ajudamos quem mais precisa de 
nós.

Dolár Rotário - Cotação Trimestral
Março: R$3,74 Maio: R$3,93Abril: R$3,91
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Mensagem do Diretor de Rotary International
Paulo Augusto Zanardi
 Em sua complexa estrutura, o Rotary prevê a oportunidade de seus 
associados emitirem opinião sobre a forma como a organização é governada. 
Isso se dá por meio de dois Conselhos.

 O outro é o Conselho de Legislação, órgão legislativo do Rotary International com poder de alterar os 
documentos estatutários da organização. Tais documentos são: Estatutos do Rotary International, Regimento 
Interno do Rotary International, Estatutos Prescritos para o Rotary Club – e que devem ser adotados por todos os 
clubes – e Regimento Interno Recomendado para o Rotary Club – que pode ser adaptado pelos clubes. A cada três 
anos, esse Conselho se reúne para analisar e votar itens propostos por clubes e distritos. Este ano haverá Conselho 
de Legislação, a ser realizado de 13 a 18 de abril em Chicago, EUA.

 Um deles é o Conselho de Resolução, que todos os anos se reúne online 
para votar propostas de resolução que solicitam a análise e deliberação do 
Conselho Diretor acerca de assuntos não tratados pelos documentos estatutári-
os da organização. Em princípio, toda proposta de resolução deve dizer respeito 
ao mundo do Rotary como um todo, e não a alguma questão local ou de teor 
administrativo. Os representantes de todos os distritos votam em propostas 
submetidas por clubes, distritos, Conselho Diretor do Rotary International e 
conselho geral ou conferência do Ribi (Rotary International na Grã-Bretanha e Irlanda). Aquelas aprovadas são 
encaminhadas para análise do Conselho Diretor ou do Conselho de Curadores da Fundação Rotária.

 Para que participem das reuniões do Conselho de Resolução ao longo de três anos e também do Conselho 
de Legislação, cada distrito escolhe um representante com mandato trienal. Os então governadores tiveram até 
30 de junho de 2017 para reportar ao Rotary o nome dos representantes de seus respectivos distritos, cuja atuação 
iniciou em 1º de julho daquele ano e será concluída em 30 de junho de 2020, com participação nos seguintes 
eventos: Conselhos de Resolução de 2017, 2018 e 2019 e Conselho de Legislação de 2019.

 Vamos nos inspirar para que possamos fazer um Rotary mais ágil e atuante.

 É consenso que o Rotary precisa ser mais ágil em suas decisões e, para isso, o Conselho Diretor apresentou a 
proposta de que os distritos sejam emparceirados de dois em dois. Com isso, os dois distritos passariam a se 
alternar no envio de um mesmo representante para ambos. Se for aprovada, já apresentamos também uma 
proposta para que o Conselho de Legislação tenha frequência bienal.

DOE SUAS REVISTAS ANTIGAS DA BRASIL ROTÁRIO
Se você ainda possui exemplares da antiga Revista BRASIL ROTÁRIO e elas não lhe sendo mais úteis faça doação das 
mesmas a GOVERNADORIA do Distrito, levando-as na Conferência Distrital em São Lourenço. Maiores detalhes 
entrar em contato com o Gov. 2018-19 Paulo Azevedo no psazevedo@uol.com.br ou WhatsApp (35) 98808-3355 
ou diretamente com o companheiro Clésio Silva pelo telefone (35) 3622-0091.
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Mensagem do Governador
Paulo Azevedo

 Começamos por nosso Informativo Rotário Distrital (IRD). O informativo em 
formato de revista, substituiu a antiga Carta Mensal com maior número de páginas, 
diagramação em formato de revista e passou a contar com mais notícias e matérias sobre o Rotary para manter 
nossos clubes informados.
 Outra área que ganhou destaque foi a campanha de adesão de novos doadores mensais ao programa 
Rotary Direct. Por meio de doações diretas à Fundação Rotária feita pelos próprios companheiros, temos hoje o 
maior número de doares à Fundação Rotária da história de nosso Distrito, que permitiu que alcançássemos a 
incrível marca de US$45mil dólares rotários arrecadados até este mês com 215 companheiros doadores. Número 
que com certeza será ainda maior até o �nal do ano.

 O Sistema Gestor do Distrito (http://sistemas.rotary4560.org.br), brilhantemente desenvolvido pelo 
companheiro Wellington José Borges do Rotary de Itaúna continuou a ser aprimorado oferecendo nossos recur-
sos para a gestão de nossos clubes.

 Nossa Conferência contará em sua programação com mais momentos de companheirismo e integração, 
para incentivar a aprimorarmos uma das maiores virtudes do Rotary, a amizade.

 Companheiros, relatei aqui brevemente apenas algumas das ações que estão sendo empreendidas neste 
ano rotário para promover a evolução de nossos clubes para que como Paul Harris disse, possamos estar mais 
perto de tornar realidade nosso destino. Agradeço aqui a oportunidade ímpar que estou tendo de servir este 
Distrito e a causa Rotária que tanto amo. É o trabalho de cada um que me inspira como rotariano e que com certeza 
inspiram outras milhares de pessoas em nossas comunidades.

Paulo Sérgio Azevedo
Governador 2018-19

 E ainda pude dar uma atenção especial à juventude. Por diversas vezes estive presente em eventos e em 
visita aos clubes de Interact e Rotaract de nosso Distrito para conhecer a realidade, o trabalho, as demandas de 
nossos jovens e demonstrar que o Rotary está cada vez mais próximo e aberto ao diálogo com nossos clubes na 
avenida de serviços a juventude.

 Nosso fundador Paul Harris certa vez disse: "Para tornar realidade o seu 
destino, o Rotary deverá ser evolutivo e, em algumas ocasiões, revolucionário". Foi 
pensando assim que tive a honra de junto à minha competente equipe distrital 
realizar algumas ações e mudanças sempre visando nossa evolução.

 Os seminários distritais que tiveram programação de manhã e a tarde também ofereceram almoço gratui-
to aos seus participantes.

 Os clubes de nosso distrito também receberam por iniciativa da Governadoria, os crachás de identi�cação 
dos associados. Estes mesmos crachás também são utilizadas como crachás dos eventos, o que resultou em 
economia para o Distrito. Economia revertida em investimentos na Conferência Distrital em São Lourenço.

 Um forte abraço e sejam a inspiração!



CONTRIBUA COM A CASINHA FELIZ E AJUDE
O ROTARY NA LUTA CONTRA A PÓLIO!
A  C a s i n h a  F e l i z  e s t á 
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:

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

Queridas amigas e companheiras,

“Por vezes sentimos que aquilo que fazemos não é senão uma gota de água no mar. 
Mas o mar seria menor se lhe faltasse uma gota”.  (Madre Tereza de Calcutá)

E o segredo é ter muita fé para seguir em frente, mais coragem para enfrentar os 
obstáculos e a certeza de que quando os nossos sonhos são movidos por amor, a vitória não demora a chegar.
Não percas tempo com lamentações inúteis, reconhecendo que há sempre alguém a quem podes bene�ciar com 
essa ou aquela migalha de apoio e generosidade.

Nesta mensagem estarei mostrando à vocês algumas a�rmativas que me inspi-
ram, e que por muitas vezes me ajudaram ou me consolaram. Vamos ver se vocês 
irão gostar:

Cida Bolonha
Grande abraço

Na próxima mensagem estarei mostrando mais algumas muito signi�cativas para mim.

Não são as coisas bonitas que marcam nossas vidas, mas sim as pessoas que têm o dom de jamais serem esqueci-
das!

Deixa algum sinal de alegria, onde passes.

A lei da mente é implacável. O que você pensa, você cria; O que você sente, você atrai; O que você acredita, torna-se 
realidade. (Buda).

Dizem que a vida é para quem sabe viver, mas ninguém nasce pronto. A vida é para quem é corajoso o su�ciente 
para se arriscar e humilde o bastante para aprender.
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ABRIL:
MÊS DA SAÚDE MATERNO-INFANTIL

 Com projetos focados na saúde materno-
infantil, os rotarianos estão comprometidos a alcan-
ç a r  a  t e r c e i r a  m e t a  d o s  O b j e t i v o s  d e 
Desenvolvimento Sustentável do Milênio: assegurar 
uma vida saudável e promover o bem-estar para 
todos, em todas as idades.
 Anualmente, pelo menos sete milhões de 
crianças menores de cinco anos morrem por causas 

 Todas as pessoas deveriam ter direito à saúde 
e à assistência médica, contudo, a discriminação de 
gênero impede o exercício pleno deste direito. As 
mulheres são mais suscetíveis a doenças e menos 
prováveis de conseguir assistência médica, por 
razões diversas como falta de recursos �nanceiros ou 
por convenções sociais que as obrigam a permane-
cer dentro de casa.

derivadas de doenças, desnutrição, sistema de saúde 
ine�caz e saneamento precário. Para reduzir este 
número, os rotarianos conduzem campanhas de 
vacinação e fornecem antibióticos para bebês, 
aumentam o acesso a serviços médicos essenciais e 
dão suporte a pro�ssionais da área de ginecologia e 
obstetrícia. Quase 80% dos óbitos maternos podem 
ser prevenidos por meio da saúde reprodutiva e com 
o cuidado dispensado por pro�ssionais treinados. Os 
projetos rotários propiciam educação, imunizações, 
kits de parto, clínicas móveis e apoio geral. Em abril, 
Mês da Saúde Materno-Infantil no calendário rotário, 
celebramos o nosso compromisso com o bem-estar 
de mães e �lhos no mundo inteiro.
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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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Conselho de Legislação 2019

 Os representantes distritais, ou delegados, 
votam a primeira proposta do COL de 2019 em 
Chicago: uma emenda para alterar o preâmbulo das 
Avenidas de Serviços.

 Mesmo sem aprovar tantas mudanças revoluci-
onárias comparado ao Conselho de Legislação de 2016, 
o COL de 2019 tomou decisões muito importantes que 
moldarão o futuro do Rotary.

 Uma das principais decisões foi a elevação do 
Rotaract. A emenda ampliou a de�nição de vínculo ao 
Rotary International, para incluir os Rotaract Clubs 
como um tipo de associação direta ao Rotary. O objeti-
vo da proposta foi aumentar o apoio aos Rotaract Clubs 
por parte do RI, com o intuito de fortalecer suas ações e 
pleno crescimento.

 Em muitos aspectos, a experiência oferecida 

 O Gov. Luiz da Araújo (2007-08) esteve entre os 
dias 14 e 18 de abril nos EUA representando o Distrito 
4560 no Conselho de Legislação (COL) 2019.

 “Precisamos ser uma inspiração para estes 
jovens valorosos, para que continuem prestando seus 
excelentes serviços", disse o presidente do RI, Barry 
Rassin, ao apresentar a medida. "Com a aprovação da 
proposta, passamos uma mensagem forte e clara de 
que eles são realmente nossos parceiros no servir.”

 A cada três anos os delegados do mundo 
inteiro, cada um representando seu respectivo distrito 
rotário, se reúnem em Chicago, nos EUA, para analisar 
mudanças nos documentos que governam o Rotary 
International. O COL deste ano analisou mais de 100 
propostas.

pelo Rotaract não mudará. Os Rotary Clubs continua-
rão organizando e patrocinando Rotaract Clubs, e estes 
continuarão a ter seus próprios Estatutos e identidade. 
Os rotaractianos não serão chamados de rotarianos, e o 
recolhimento de possíveis cotas per capita de Rotaract 
Clubs será futuramente determinado pelo Conselho 
Diretor do RI. A medida simplesmente amplia a de�ni-
ção de vínculo ao Rotary International para incluir tanto 
Rotary quanto Rotaract Clubs.

 Os delegados autorizaram o Conselho Diretor a 
alterar o status do RI de organização bene�cente sob a 
Seção 501(c)(4) para a Seção 501(c)(3) do Código da 
Receita Federal dos EUA. Uma força-tarefa vem estu-
dando os efeitos desta mudança há 18 meses, e a�rma 
que ela trará vários benefícios ao RI, como reduções de 
impostos e descontos de fornecedores.
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Seleção de Projetos de Subsídios 2018-19

 Concluiu-se no dia 30/04/2019 o processo de seleção de projetos de subsídios distritais do ano rotário 2018-19, no 
âmbito do Distrito 4560. O processo foi conduzido pela Subcomissão Distrital de Subsídios e foi cumprido de acordo com os 
termos do Edital de Projetos que �xou diretrizes e regras para o processo de seleção. Por sua vez, as diretrizes e as regras 
foram de�nidas por ocasião do Seminário Distrital da Fundação Rotária, realizado em novembro 2018.  Na sequência 
reproduzimos a versão do edital de projetos que regulou o processo de seleção:

 4.2. ELEGIBILIDADES E IMPEDIMENTOS

Usando das atribuições que confere o artigo 11, inciso I, associado ao artigo 17, 
parágrafos 1º e 4º e artigo 12, dos Estatutos do Colégio de Governadores do Distrito 
4560, declaro que as regras e pontuação para seleção de subsídios a serem executados 
no ano rotário de 2019-2020, são as constantes abaixo:

EDITAL DE PROJETOS DE SUBSÍDIOS DISTRITAIS 

1. QUALIFICAÇÃO DE CLUBES
2. DATAS

4. SUBSÍDIO DISTRITAL:
  4.1. REQUISITOS

3. VALORES 

 4.3 - ÁREAS DE ENFOQUE
 4.4 - PARA A SELEÇÃO DE PROJETOS
 4.5 - FORMULÁRIOS

Para participar da seleção de projetos os clubes devem cumprir compulsoriamente, os 
itens a seguir:

 1. QUALIFICAÇÃO DE CLUBES

1.1. MDE (MEMORANDO DE ENTENDIMENTO) - Signatários: Presidente Atual e 
Presidente Eleito;

1.3. Quitação com as Tesourarias do Distrito e do RI dos valores vencidos até 31 
de Abril de 2019;

1.2. Participação em Seminário Distrital da Fundação Rotária (pelo menos 01 
representante);

1.4. Contribuição mínima $300 feita pelo clube em prol da Fundação Rotária 
até 31/03/2019.

2. DATAS IMPORTANTES

2.3. RESULTADO DA SELEÇÃO DOS PROJETOS ATÉ 30 DE ABRIL DE 2019.

3.3. Nº DE PROJETOS POR CLUBE: 01

2.2. ENTREGA DOS PROJETOS DE SUBSÍDIOS DISTRITAIS CANDIDATOS ATÉ 29 
DE Abril de 2019.

3.1. SALDO FDUC  - US$ 18.121,68

2.1. ENTREGA DO MDE ATÉ 31 de janeiro de 2019.

3. VALOR A SER ATRIBUÍDO A CADA SUBSÍDIO SELECIONADO

3.2. Nº DE PROJETOS A SEREM APOIADOS – 09 (NOVE PROJETOS)

4.1.1.  MENSURABILIDADE  (IMPACTO SOCIAL – QUANTIFICAÇÃO  DE 
RESULTADOS)

4.1.3. DIFUSÃO DA IMAGEM PÚBLIBA DO  ROTARY

4.2.  ELEGIBILIDADES E IMPEDIMENTOS

OBS²: O número de projetos poderá ser aumentado na classi�cação �nal, em 
decorrência de saldo não aplicado pelos clubes na apresentação de seus projetos e 
ainda por aporte de recursos aprovado pelo Colégio de Governadores de parcela do 
resultado da aplicação do Fundo de Dotação do Distrito.

4. SUBSÍDIO DISTRITAL
4.1. REQUISITOS DE UM SUBSÍDIO DISTRITAL

4.1.2.  SUSTENTABILIDADE  (PERENIDADE – CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DO 
SERVIÇO PÓS ESGOTAMENTO DO RECURSO)

3.4. VALOR MÁXIMO PARA CADA PROJETO APOIADO PELO DISTRITO - US$ 
2.013,52
OBS¹: O clube poderá apresentar o seu projeto com valor superior ao subsidio, mas �ca 
ciente de que deverá complementar o valor do subsídio com recursos próprios.

4.2.2.2. ROTARIANOS E SEUS FAMILIARES                    

4.2.1.  ATIVIDADES INELEGÍVEIS
4.2.1.1. OBRAS E CONSTRUÇÕES CIVIS;

4.3.4. SAÚDE MATERNO-INFANTIL

4.2.1.2. DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DO PROJETO DE VALOR SUPERIOR A R$ 700,00 
(QUINHENTOS REAIS)

4.3.2. PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE DOENÇAS
4.3.3. RECURSOS HÍDRICOS E SANEAMENTO

4.3.1. PAZ E PREVENÇÃO/RESOLUÇÃO DE CONFLITOS

 4.2.2.3. ENTIDADES SEM PERSONALIDADE JURÍDICA

4.2.2.1.  ROTARYS CLUBS

4.3.5. EDUCAÇÃO BÁSICA E ALFABETIZAÇÃO

4.3. ÁREAS DE ENFOQUE DO RI

O B S :  P A R A  S A B E R  M A I S  S O B R E  Á R E A S  D E  E N F O Q U E  A C E S S E : 
https://www.rotary.org/pt/document/rotarys-areas-focus

4.2.2. BENEFICIÁRIOS IMPEDIDOS

4.3.6. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E COMUNITÁRIO
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(  ) NÃO – ELIMINADO - PARECER FORMAL DA SDS

4.4.1. QUESITO 01
O PROJETO, EM SUA DESCRIÇÃO, SATISFAZ AOS QUESITOS DA PROVA QUÁDRUPLA?

(  ) NÃO – ELIMINADO - PARECER FORMAL DA SDS (Subcomissão Distrital de Subsídios)

4.4. CRITÉRIOS ORIENTADORES À SELEÇÃO DE PROJETOS ANO ROTÁRIO 2018-
2019 DO DISTRITO 4560

O PROJETO SE ENQUADRA EM PELO MENOS UMA DAS ÁREAS DE ENFOQUE DO Rotary 
International ?
(  ) SIM – PROSSEGUE NO PROCESSO DE SELEÇÃO 

(  ) SIM – PROSSEGUE NO PROCESSO SELEÇÃO

4.4.3. QUESITO 03 (Comissão de Avaliação)
EM QUE GRAU O PROJETO ATENDE ÀS REGRAS DE SUSTENTABILIDADE DA FUNDAÇÃO 
ROTÁRIA? (CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL) / (PRINCÍPIO DA 
PERENIDADE).
(   ) ALTO....................03 PONTOS

(  ) ACIMA DE 5......................04 PONTOS

4.4.2. QUESITO 02

(   ) BAIXO..................01 PONTO

PROPORCIONALMENTE À POPULAÇÃO LOCAL, O PROJETO ATENDE A QUE NÚMERO DE 
BENEFICIÁRIOS DIRETOS? (MENSURABILIDADE / IMPACTO SOCIAL)
(   ) MAIS DE 200..........04 PONTOS

EM QUE GRAU A IMAGEM PÚBLICA DO RI SERÁ DIFUNDIDA NA COMUNIDADE 
BENEFICIÁRIA, DURANTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL?

(   ) MÉDIO................ 02 PONTOS     

(  ) ALTO............... 03 PONTOS
(  ) MEDIO.............02 PONTOS

4.4.5. QUESITO 05 (Comissão de Avaliação)

(   ) DE 100 A 199.........03 PONTOS  

4.4.6. QUESITO 06

FONTE: SECRETARIA DO DISTRITO 

(  ) 1.6 A 3..............................02 PONTOS

(   ) ABAIXO DE 050.....01 PONTO

(  ) BAIXO..............01 PONTO

QUAL A MÉDIA PROPORCIONAL DE ROTARIANOS(AS) DO CLUBE, PRESENTES NA 
ÚLTIMA CONFERÊNCIA DISTRITAL (2017-2018) E NOS SEMINÁRIOS DISTRITAIS NO 
ATUAL ANO ROTÁRIO (2018-2019)?

(   ) DE 050 A 099.........02 PONTOS

(  ) 3.1 A 5..............................03 PONTOS

(  ) ATÉ 1,5 ................... ........01 PONTO

4.4.4. QUESITO 04 (Comissão de Avaliação)

4.4.7. QUESITO 07

(  ) ABAIXO DE 30 DÓLARES.............. 01 PONTO

(  ) ACIMA DE $199..........................  05 PONTOS

NOS 03 ÚLTIMOS ANOS ROTÁRIOS (2015/2018), QUAL A MÉDIA DAS CONTRIBUIÇÕES 
PER CAPTA ANUAIS CUMPRIDAS PELO CLUBE EM PROL DA FR? (FONTE: RELATÓRIO DA 
FUNDAÇÃO ROTÁRIA  – EM DÓLARES)

(  ) ENTRE 100 E 199 DÓLARES ....  03 PONTOS

(  ) ABAIXO DE 30 DÓLARES ......... 01 PONTO

4.4.9. QUESITO 09

(  ) ACIMA DE 4001 DÓLARES: ........... 05 PONTOS

(  ) ACIMA DE 500 DÓLARES .......... 05 PONTOS

(  ) ENTRE $101 E $199....................  04 PONTOS

NO ÚLTIMO ANO ROTÁRIO (2017/2018), QUAL A CONTRIBUIÇÃO PER CAPITA 
CUMPRIDA PELO CLUBE EM PROL DA FUNDAÇÃO ROTÁRIA? (RELATÓRIO DA 
FUNDAÇÃO ROTÁRIA – EM DÓLARES)

(  ) ENTRE 051 E 100 DÓLARES........  03 PONTOS

SE NA AVALIAÇÃO HOUVER IGUALDADE NA TOTALIZAÇÃO DE PONTOS ENTRE UM OU 
MAIS PROJETOS, PRECEDERÁ, NA ORDEM DA CLASSIFICAÇÃO, O PROJETO DO CLUBE 
QUE NO ANO ROTÁRIO 2017/2018, CONTRIBUIU COM MAIOR VALOR PER CAPTA PARA A 
FUNDAÇÃO ROTÁRIA.

CRITÉRIO DE DESEMPATE:

(  ) ENTRE 030 E 050 DÓLARES......... 02 PONTOS

4.4.8. QUESITO 08

(  ) ENTRE 200 E 499 DÓLARES ....  04 PONTOS

(  )  ENTRE 030 E  99 DÓLARES ....  02 PONTOS

NO ATUAL ANO ROTÁRIO (2018-2019), QUAL O VALOR DA CONTRIBUIÇÃO TOTAL 
CUMPRIDA PELO CLUBE EM PROL DA FR? (FONTE: RELATÓRIO DA FUNDAÇÃO ROTÁRIA 
– 31 DE Abril de 2019 – EM DÓLARES)

(  ) ENTRE 3001 E 4000 DÓLARES ..... 04 PONTOS

(  ) ABAIXO DE 1000 DÓLARES .......... 01 PONTO

4.5. FORMULÁRIOS
4.5.1. MEMORANDO DE ENTENDIMENTO 2019 (MDE)
4.5.2.   PEDIDO DE SUBSÍDIO DISTRITAL
4.5.3.   RELATÓRIO DE PROJETO DE SUBSÍDIO DISTRITAL
Todos os documentos estão disponíveis no site do distrito 4560: www.ro-
tary4560/distrito4560/formulário.

PAULO SÉRGIO AZEVEDO  
GOVERNADOR 2018-19 

(  ) ENTRE 1001 E 2000 DÓLARES ..... 02 PONTOS

LAVRAS (MG), 20 de novembro de 2018

(  ) ENTRE 2001 E 3000 DÓLARES ..... 03 PONTOS

ÂNGELO ANTÔNIO DE FREITAS
PRESIDENTE DA COMISSÃO DISTRITAL DA FUNDAÇÃO ROTÁRIA

05- João Bosco Béze (Gov 2017-18).
04- João Otavio da Veiga Rodrigues (Gov. 2016-17);

Distrito 4560

 Foram cadastrados e participaram do processo de seleção 25 projetos, sendo cada projeto oriundo de um clube do 
distrito.  Dos 25 projetos cadastrados no processo de seleção, 09 foram classi�cados para executarem os projetos no ano 
rotário 2019-20, a partir de julho de 2019, quando a Fundação Rotária disponibiliza o subsídio distrital. O processo de 
execução dos projetos será cumprido de acordo com o cronograma a ser de�nido pela SDS 4560 e divulgado no início de 
julho 2019, aos clubes que executarão os projetos.

03- Angelo Antonio de Freitas (Gov. 2014-15);

 Conforme indicado no edital, os quesitos 03, 04 e 05, que tratam respectivamente do impacto social, da sustentabili-
dade e da difusão da imagem pública do projeto são avaliados pela Comissão de Avaliação de Projetos, compulsoriamente 
constituída pelos 05 últimos governadores do Distrito, até o ano rotário 2017/2018. No processo de seleção ora encerrado, a 
comissão foi constituída dos seguintes membros:
01- Fabiano Antonio de Souza (Gov. 2011-12);
02- Aristides Beraldo Garcia (Gov. 2012-13);

Nino Sergio de Rezende
Subcomissão Distrital de Subsídios



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://vendas.rotary4560.org.br
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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

NOVOS VÍDEOS DISPONÍVEIS NO BRAND CENTER

 Para postar o vídeo nos seus canais, primeiramente 
faça o download pelo . Depois, crie seu post e Brand Center
inclua a hashtag #PessoasEmAção. Uma boa sugestão é 
fazer uma pergunta para incentivar o diálogo. Por exemplo, 
v o c ê  p o d e  e s c r e v e r :  “ Te m o s  o r g u l h o  d e  s e r 
#PessoasEmAção e fazer a diferença. Que projetos o nosso 
clube deveria implementar em 2019?”

 Você acessou o Brand Center ultimamente? Foi 
adcionado um novo vídeo, “O Poder das Nossas Conexões”, 
que pode ser compartilhado nas redes sociais. Assim, você 
se torna parte de campanha de imagem pública, ajudando 
a mostrar como somos Pessoas em Ação.



INTERACT E ROTARACT EM AÇÃO!

No dia 16 de abril, o Interact Club de Caxambu realizou a 
entrega de pirulitos de chocolate para as crianças da 
Fundação Nhá Chica, na cidade de Baependi. O projeto de 
Páscoa contou com a confecção de 244 coelhinhos, feitos 
pelos próprios associados do Clube de Caxambu e Interact 
Club de Cruzília.

Interact Club de Caxambu

Interact e Rotaract Clubs de Cláudio
O Rotaract Club de Cláudio distribuiu chocolates para 
as crianças da comunidade em celebração à Páscoa!

No dia 20/04, aconteceu a sétima edição do projeto Túnel do 
Tempo, na pracinha do Bairro Esplanada. Assim como as 
demais edições, o projeto promoveu a interação entre as 
crianças do bairro, momentos de descontração e 
entretenimento através de brincadeiras antigas. Além de 
toda a diversão, foi oferecido às crianças muito chocolates 
tornando o dia ainda mais especial.

Interact e Rotaract Clubs de Arcos

Interact Club de Bambuí
No dia 12 de abril, nós do Interact Club de Bambuí junto 
ao Encontro de Adolescentes com Cristo(EAC) 
realizamos o projeto de páscoa na Escola Municipal 
Sagrado Coração de Jesus, onde foram distribuídos 
chocolates para as crianças, pintura facial temática, 
música e brincadeiras, contando também com a 
exibição de um vídeo sobre a verdadeira história da 
páscoa. Uma tarde de recreação, sorrisos, alegria e 
simplicidade!!!
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Rotary Club de Piumhi
O Rotary Club de Piumhi foi parceiro da Prefeitura 
Municipal, na intenção de promover ações voltadas ao 
cuidado com o meio ambiente, realizaram em uma 
ação conjunta com várias outras entidades em 
comemoração ao dia da água.

Rotary Club de Ilicínea
O Rotary Club de Ilicínea realizou a 3ª Festa do Chopp. Toda 
renda é revertida para os projetos do clube.

Rotary Club de Itapecerica
O Rotary Club de Itapecerica realizou a doação de 
recursos ao Lar de Idosos Frederico Corrêa.

Rotary Club de Pains
O Rotary Club de Pains realizou a 5ª edição do Boi no 
Rolete. A renda do projeto foi revertida para a 
Sociedade São Vicente de Paulo de Pains.

Os Clubes em Ação

Abril de 2019 15



Abril de 2019 16

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!



Ata da Visita Oficial do Governador
Paulo Azevedo ao Rotary E-Club Esperanto Brasil
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 Em 06 de abril de 2019, às 16 h, o Governador Paulo Sérgio Azevedo visitou, "on line", o Rotary E-Club de Esperanto-Brasil. Na 
oportunidade estiveram presente na Vídeo Conferência: Presidente em exercício, João Otávio Veiga Rodrigues, em Poços de Caldas; 
Secretária, Sra. Úrsula Sandkuhler Grattapaglia, em Brasília; Tesoureira, Sra. Sônia Lúcio, em Brasília; Presidente da Comissão da Fundação 
Rotária, Sr. Giuseppe Grattapaglia, em Brasília; Diretor de Protocolo, Sr. Wallace George Du Temple, no Canadá; Associado representativo, 
Sr. Jerzey Handzlik, na Polônia; Associado representativo, Sr. Alfred Schubert, na Alemanha; Associada representativa, Sra. Ruth Kevess-
Cohen, nos Estados Unidos da América; Associado representativo, Sr. Jean Bosco Malanda Lutete, em Kinshasa, na República 
Democrática do Congo; Associado representativo, Sr. Júlio Calegari, em Dubai, Emirados Árabes, e Associado representativo, Sr. 
Alessandro Perna, na Itália. Também participou da visita do Governador Distrital, Cp. Paulo Sérgio Azevedo, a Governadora Assistente 
Área 7, Sra. Rosa Maria Martins Alves, em Poços de Caldas. A vídeo conferência foi iniciada com o sino rotário, tocado no Canadá, pelo 
diretor de Protocolo, Cp. Wallace Du Temple. Saudado o pavilhão Nacional, foram apresentados aos presentes o Governador Distrital e a 
sua Governadora Assistente, passando-se a apresentar cada um dos participantes da reunião.

 2) O Cp. Giuseppe Grattapaglia comentou ao Governador sobre o Projeto de Revitalização do Centro de Saúde de Lukala, na 
República Democrática do Congo, agora, apresentado em diminuta dimensão, na forma de Projeto de Subsídios Distritais, e, posterior-
mente, será ampliado para um projeto de Subsídios Globais. 
 3) O Cp. Júlio Calegari relatou os sucessos de nosso Projeto sobre o chamado Jogo da Paz, o Tchoukball, que vem se disseminan-
do pelo mundo, inclusive no Brasil, em São Paulo, capital, e, agora, em Alto Paraíso, Goiás, na execução de Projeto de nosso Rotary E-Club 
em benefício dos alunos da rede pública de ensino.

A Governadora Assistente também comentou, agradecendo a acolhida e desejando bons resultados a todos os projetos e ações empre-
endidos.  Assim, ao som do sino rotário, acionado pelo Diretor de Protocolo, Cp. Wallace Du Temple, a reunião foi encerrada.  

 1) em ato sequente, a Secretária, Cp. Úrsula Grattapaglia dissertou ao Governador em Português, e aos demais em Esperanto, 
sobre o projeto permanente do Rotary E-club de Esperanto Brasil de colaboração na equipe de tradutores da revista Correio da UNESCO, 
para o Esperanto. Já há alguns meses que a citada revista tem sido distribuída também em Esperanto. 

Em função dos Projetos em andamento, a Secretária do Clube, informou que nossos associados têm buscado apoio e parceria em Rotary 
Clubs nas cidades onde residem, principalmente em relação ao Projeto de Revitalização do Centro de Saúde de Lukala, no Congo. 

Em razão de di�culdades diversas informou-se que a empresa cidadã que o E-Club mantinha deixou essa condição, porém, a Associação 
de Pais e Amigos para o Apoio ao Talento continua como sendo um NRDC Núcleo Rotary de Desenvolvimento Comunitário. 

O Governador Distrital usou da palavra, agradecendo a recepção e declarou-se satisfeito com os relatos apresentado e que sentia-se de 
fato inspirado com o labor incansável deste e-club, cujas doações à Fundação Rotária o colocam em SEGUNDO lugar no Distrito!

 Clube 100%: A Secretária, Cp. Úrsula, esclareceu o Governador quanto aos esforços empreendidos na informação ao RI e Distrito, 
quanto ao Conselho Diretor 19/20, e, no cadastramento de todos os membros do Clube no site do Rotary International.
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*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 através do endereço: 
informativo4560@zatti.me.
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Visitas do Governador

Visita ao O�cial Rotary E-Club Esperanto do Brasil - 06/04

Festiva dos 50 Anos de Fundação do Rotary Club de Cruzília - 09/04 Assembleia Distrital 2019-20 do Distrito 4560 em Lavras - 13/04

Mesa dos Trabalhos na Assembléia Distrital 2019-20
em Lavras - 13/04

Romaria da Fraternidade do Distrito 4600 em Aparecida/SP - 07/04

19

Reunião Festiva no RC de Brasópolis com Posses e Entrega
de Títulos Paul Harris - 04/04

Romaria da Fraternidade do Distrito 4600 em Aparecida/SP - 07/04

Fórum de Área Sul de Rotaract Clubs em Lavras - 13/04



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 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

