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Mensagem do Presidente 
de Rotary International

Barry Rassin
 As pessoas que mais me conhecem – 
os membros da minha família – sabem muito 
bem que a minha paixão pelo Rotary é ilimita-
da. Elas também sabem que eu não espero o 
seu envolvimento com o Rotary da mesma 
maneira que eu. A escolha é de cada um. Mas 
devo admitir, não posso deixar de sorrir quando 
os vejo fazendo a escolha certa.
 No �nal da Convenção de Toronto, no 
ano passado, minha neta de 12 anos se virou 
para mim e disse: "Estou inspirada para fazer 
algo. O que posso fazer?". Naturalmente, �z o 
que qualquer avô rotário que se preze faria: 
perguntei se havia um Interact Club na sua 
escola. Quando ela descobriu que não havia, ela 
tentou criar um. Infelizmente, o diretor da 
escola tinha outras ideias. Porém, não devemos 
ser impedidos de ajudar os programas pró-
juventude do Rotary sempre que pudermos, porque seu valor é inquestionável.

 Os programas do Rotary para jovens líderes são uma extensão dos nossos 
ideais de serviço, amizade e desenvolvimento de liderança que ultrapassam as portas 
dos nossos clubes e atingem centenas de milhares de jovens todos os anos. E quando 
servimos junto aos jovens, e para os jovens, como patrocinadores, parceiros do projeto 
e mentores, isso traz o que há de melhor em nós e no Rotary.
 Maio é o Mês dos Serviços à Juventude, e há muitas maneiras pelas quais seu 
Rotary Club pode celebrar. Patrocine um Interact Club ou um Rotaract Club, e seu Rotary 
Club oferecerá aos jovens locais as ferramentas necessárias para agirem, para se 
tornarem líderes e obterem uma perspectiva global. Faça parceria com o seu Rotaract 
Club em algum projeto humanitário. Conheça os participantes dos programas do 
Rotary para jovens líderes e compartilhe suas histórias. Você encontrará mais ideias no 
folheto de Menção do Rotary deste ano, localizado na seção Prêmios, no Espaço do 
Associado, no my.rotary.org.
 Este mês, Seja a Inspiração para os jovens líderes, orientando-os, engajando-os 
e trabalhando lado a lado em projetos signi�cativos. É um investimento no futuro deles 
e no mundo em que eles viverão. É um trabalho que enriquecerá para sempre as suas e 
as nossas vidas.

 Minha família é apenas o começo. Onde quer que eu vá, encontro pessoas de 
todas as idades cujas vidas foram mudadas pelos nossos programas para jovens. Eles 
me dizem como, há cinco, 15 ou 25 anos, o Intercâmbio de Jovens do Rotary os ensinou 
uma nova língua ou os apresentou a uma nova cultura. Seus olhos se iluminam quando 
falam sobre como o Intercâmbio de Serviços às Novas Gerações os ajudou a avançar em 
suas carreiras, ou sobre como a associação ao Rotaract despertou sua paixão por 
retribuir à comunidade.

 Pegue os Prêmios de Liderança Juvenil do Rotary como um exemplo. Eles 
transformam jovens em indivíduos mais con�antes e focados, com uma melhor 
compreensão do mundo ao seu redor – mudanças que tive o prazer de presenciar em 
meu neto de 16 anos depois da sua participação.

Dolár Rotário - Cotação Trimestral
Abril: R$3,91 Maio: R$4,04Maio: R$3,93
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Mensagem do Diretor de Rotary International
Paulo Augusto Zanardi

 A formação de mentes imbuídas das responsabilidades inerentes a tais 
valores não poderia passar despercebida pelo Rotary. Evidentemente, nenhum 
clube pode implantar todos os programas pró-juventude sugeridos pelo 
Conselho Diretor do Rotary International. O desejável é que ele escolha um ou 
mais, dentro de sua capacidade.

 O Rotaract, tão importante quanto os programas anteriores, teve início em 1968. O movimento abriga 
pessoas de 18 a 30 anos de todo o mundo dispostas a servir às comunidades locais e internacionais e permite aos 
participantes desenvolver amizades e contatos pro�ssionais.

 O conceito de desenvolvimento sustentável passou a ser conhecido internacionalmente na década de 
1980, a partir da publicação do relatório Nosso futuro comum pela Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e 
Desenvolvimento. De acordo com o documento, publicado em 1987, desenvolvimento sustentável é aquele que 
atende às necessidades das gerações atuais sem comprometer a habilidade das gerações futuras de fazerem o 
mesmo. Essa de�nição considera que o desenvolvimento deve ser essencial para satisfazer as necessidades 
humanas e melhorar a qualidade de vida, e deve ocorrer de modo que a capacidade do ambiente natural não 
comprometa as gerações atuais e as seguintes.

 Diante do fenômeno da superpopulação do planeta, é importante debatermos em escala global o desen-
volvimento sustentável. Graças à ubiquidade do Rotary, teremos mais facilidade de chegar aos quatro cantos do 
mundo com uma mensagem �rme e propositiva sobre o tema.

 O Rotary se preocupa com o futuro dos nossos jovens, pois serão eles os 
dirigentes que conduzirão os destinos da humanidade em todas as suas dimen-
sões: familiar, comunitária, governamental e internacional.

 O Interact, iniciado em 1962, é hoje um programa do Rotary destinado a 
adolescentes de 12 a 18 anos. Cada clube de Interact é patrocinado e supervisio-
nado por um Rotary Club.
 O Intercâmbio de Jovens, criado em 1974, foi adotado pelo Rotary pensando na faixa etária de 15 a 19 anos. 
Oferecendo a oportunidade de estudo no exterior, o programa possibilita o aumento da experiência desses 
jovens e gera o envolvimento entre Rotary Clubs, escolas, famílias an�triãs e rotarianos.
 O Ryla (programa Prêmios Rotários de Liderança Juvenil), iniciado em Brisbane, na Austrália, é realizado em 
âmbito distrital com participantes selecionados pelos Rotary Clubs locais. A iniciativa visa estimular o crescimento 
pessoal e desenvolver habilidades de liderança.

 Como rotarianos, devemos inspirar nossos jovens, assim como devemos atender outras importantes 
necessidades. Cabe a nós a visão de promover o desenvolvimento sustentável, a superação da pobreza, a respon-
sabilidade corporativa e a re�exão sobre questões como a qualidade da educação.

 Como rotariano, tenho absoluta certeza de que você quer deixar um mundo melhor para os que virão.
 Então vamos levantar essa bandeira, vamos inspirar nossos jovens, vamos nos orgulhar de entregar para as 
futuras gerações um mundo melhor do que nós recebemos.
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Mensagem do Governador
Paulo Azevedo

 Por último este também é um momento único e especial para manifestar a minha gratidão, reconhecimen-
to e carinho a toda família rotaria de nosso distrito. Meu muito obrigado ao Colégio de Governadores, à 
Coordenadora da ASR Cida Bolonha, meu Instrutor Distrital Gov. Walmor Zambroti, Vice-Governador Aroldo 
Campos, toda Equipe Distrital, à Equipe CEDUP,  ao companheiro João Paulo Zatti que esteve à frente deste infor-
mativo, às novas gerações e todos os companheiros que me hospedaram em suas casas durante este ano. Foi uma 
imensa alegria estar perto de vocês. É com todo distrito que divido as belas conquistas e realizações neste ano 
rotário, conquistados com muito entusiasmo e inspiração, por companheiros movidos pelo sentimento de servir e 
de fazer deste mundo um lugar melhor para se viver.

Governador 2018-19

 Nossa gestão foi marcada com muito trabalho e realizações, estas que 
puderam ser constatadas em nossa XLVIII Conferência Distrital - Inspiração Rotária. 
A presença de todos os companheiros foi imprescindível para vivermos Rotary tão intensamente e com tanta 
inspiração em momentos que �carão para sempre guardados em nossos corações.

Paulo Sérgio Azevedo

Prezados Companheiros,
 Estamos chegando próximo ao �nal de mais um ano rotário. Este tem sido 
um ano incrível, em que conclamados pelo nosso presidente Barry Rassin trabalha-
mos e servimos incansavelmente para sermos a inspiração no Rotary e na comuni-
dade.

 Não poderia deixar de agradecer aqui o empenho e a dedicação de todos os companheiros que de forma 
direta ou indireta contribuíram para realização minha nossa conferência. Só me resta certeza de que valeu muito a 
pena. Cada desa�o vencido, cada minuto dedicado e cada preocupação se tornaram alegria ao ver nosso distrito 
reunido como uma só família unida no ideal de servir.
 Neste mês de maio celebramos o também mês das novas gerações, a avenida que é considerada a “menina 
dos olhos” de nosso presidente Barry Rassin. Em nosso distrito procurei acompanhar e apoiar de perto todos os 
eventos além de ter o prazer de visitar muitos clubes de Interact e Rotaract por todo Distrito 4560, resultando em 
uma grande aproximação do Rotary com os clubes de serviço à juventude.

 Um grande abraço e sejam a inspiração!



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

Todo valor arrecadado será 
doado ao programa End Polio 
Now e você nos ajuda a ajudar 
o Rotary nessa luta!

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.

DISTRITO 4560

Uma iniciativa:

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

 Eu procuro sempre olhar dentro dos corações das pessoas, porque sabemos que é de lá que extraímos o 

que temos de melhor. Obrigado por sua atenção e pelo carinho dedicado, tanto a mim como às Coordenadoras 

Assistentes.  Tudo o que fazemos pensando em ajudar ao próximo, pela própria lei da natureza, nos é devolvido 

em dobro. Que o Deus cubra de bênçãos e sejam sempre muito feliz.

 A vocês, que estiveram ao meu lado por todo este Ano Rotário que está 

prestes a se �ndar.

Hoje quero agradecer!

Muito obrigado!

Queridas amigas e companheiras,

Hoje  quero parar e agradecer, porque vocês �zeram, fazem e farão sempre parte 

de minha história!

Cida Bolonha

 Através dessa mensagem, quero que saibam que a ajuda de todas vocês foi 

de grande valia. E quero que saibam, que pessoas tão especiais como vocês, estarão sempre prontas para fortale-

cer a união fraterna.

Grande abraço
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MAIO:
MÊS DAS NOVAS GERAÇÕES

 O termo Novas Gerações  refere-se aos inte-
grantes mais jovens da família rotária, ou seja, os 
participantes de programas pró-juventude, como 
Interact, Rotaract, Rotary Kids, RYLA e Intercâmbio de 
Jovens, ou jovens que se envolvem nas actividades 
de Rotary Clubes e distritos.
 O ex-presidente do RI, Luis Vicente Giay, criou 
o termo Novas Gerações quando falou que o futuro 
do Rotary dependia do envolvimento dos jovens nos 
programas e actividades da nossa organização. Na 
Convenção do RI de 1996 em Calgary, Canadá, disse:
 “A visão que tivermos do futuro fará a diferen-
ça entre o nosso sucesso ou fracasso. As Novas 
Gerações são o nosso investimento no futuro. 
Portanto, vamos começar a construir o futuro.”
 As Novas Gerações  tornaram-se a quinta 

Avenida de Serviços do Rotary em 2010, a sua de�ni-
ção está nos Estatutos Prescritos para o Rotary Club, 
artigo 5: Serviços às Novas Gerações
 A quinta Avenida de Serviços reconhece a 
mudança positiva trazida pelos jovens através do 
incentivo a actividades de desenvolvimento de líder, 
engajamento comunitário, prestação internacional 
de serviços e de programas de intercâmbio que 
enriquecem e promovem a paz e compreensão 
mundial.
 De forma especí�ca, nós, os rotarianos 
devemo-nos comprometer a envolver os jovens em 
projetos de serviços pro�ssionais, à comunidade e 
internacionais, e oferecer programas e recursos que 
os apoiem.
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Nosso Distrito em Números
Estatísticas sobre nossa Família Rotária e doações à Fundação Rotária
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 O Distrito 4560 se reuniu nos dias 17, 18 e 19 de maio no Hotel Guanabara em São Lourenço, na realização 
de XLVIII Conferência Distrital - Inspiração Rotária. Foram três dias intensos de troca de informações, experiências, 
aprendizados e muito companherismo. Com uma programação inovadora, o evento proporcionou grandes 
experiência a toda família rotária presente. Con�ra alguns registros feitos sobre o evento.

XLVIII Conferência Distrital - Inspiração Rotária
Registros dos momentos inpiradores de aprendizado e companheirismo

vivido pelo Distrito 4560 em São Lourenço.
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Ata nº 175 da 5ª reunião ordinária do Colégio de Governadores 
do Distrito 4560 2018-19 realizada no dia 17 de maio de 2019, no 

Hotel Guanabara,  na cidade de São Lourenço - MG

 Convocada pelo Governador  Paulo Sérgio Azevedo, 
no uso das atribuições que lhe confere o artigo 17, inciso V, dos 
Estatutos do Colégio de Governadores do Distrito 4560 do 
Rotary International, a reunião teve início às 11h00 (onze horas)   
do dia 17 de Maio de 2019, no Salão Rio de Janeiro do Hotel 
Guanabara, na cidade de São Lourenço, Minas Gerais, com a 
seguinte pauta: 1 -  Abertura pelo Governador Paulo Sérgio 
Azevedo; 2 - Expediente e Leitura da Ata da reunião anterior; 3 -  
Comunicações do Governador Paulo Sérgio Azevedo sobre sua 
gestão e preparativos para a Conferência em São Lourenço, 
bem como, apresentação do Representante Pessoal do 
Presidente de R.I., Governador 2017-2018, Agnaldo Pereira de 
Assis Costa, do RC Betim, Distrito 4760, classi�cação: Serviço 
Público Federal; 4 -  Saudação ao Representante Pessoal do 
Presidente de R.I, pelo Governador 2007/2008 e 2009/2010, 
Luiz de Araujo Filho; 5 – Apreciação da proposta enviada pela 
Governadora Patrícia relativa à mudança de local dos arquivos 
do Distrito e encerramento do Escritório que se encontram em 
Lavras; 6 -  Palavra franqueada ao Representante Pessoal do 
Presidente de R.I; e 7 -  Encerramento pelo Gov. Paulo Sérgio 
Azevedo. Governadores presentes à reunião: Agnaldo Pereira 
de Assis Costa, do Distrito 4760, Representante Pessoal do 
Presidente de Rotary International, José Otávio de Azevedo, 
Carlos Alberto Araujo Peçanha, Antonio Élcio Coelho Sarto, Luiz 
de Araujo Filho, Walmor Zambroti, Fabiano Antônio de Souza, 
Ângelo Antônio de Freitas, João Otávio Veiga Rodrigues, João 
Bosco Ribeiro Béze. Paulo Sérgio Azevedo, Paulo Marcos de 
Paula Lima (eleito), Silveira Umbelino Dantas (Indicado) e José 
Carlos de Azevedo (designado). Foram justi�cadas as ausências 
dos Governadores: João Márcio de Carvalho Rios, Juventino 
Júlio de Souza, Fernando Sérgio Bonanni, Patrícia Gonçalves 
Nogueira, Aroldo Ribeiro Campos,  e  Aristides Beraldo Garcia. 
1) havendo quórum regulamentar o Governador Paulo Sérgio 
Azevedo iniciou a reunião convidando a todos os presentes 
para a saudação à Bandeira Brasileira, estendendo seus 
agradecimentos aos que atenderam à convocação para esta 
reunião do colégio e em seguida solicitou a mim, Secretário, 
para proceder o expediente de secretaria e a leitura da ata da 
reunião anterior, �nda a qual, foi submetida a apreciação e 
votação. Foi aprovada, sem ressalvas, sendo observado que o 
seu texto de igual teor já havia sido encaminhado aos membros 
do colégio via internet. 2) ato contínuo, o Governador Paulo 
Azevedo usando da palavra fez um breve relato sobre sua 
gestão, declarando-se satisfeito com  algumas conquistas 
alcançadas, como por ex. adesão de muitos companheiros ao 
programa de contribuições mensais à Fundação Rotária; maior 
número de associados inscritos no My Rotary; e,  descontente 
por não haver alcançado a meta distrital do quadro associativo, 
que teve signi�cativo recuo de 1171 para 1112 associados.  3 – 
na sequência, o Governador Luiz de Araujo Filho, em nome do 
Colégio de Governadores, o�cializou a saudação de boas-
vindas ao Governador Agnaldo Pereira de Assis Costa, 

Representante Pessoal do Presidente de R.I. 4 -  A seguir, foi 
colocada para apreciação e votação da proposta formulada 
pela Governadora Patrícia, sugerindo a mudança do local da 
guarda de arquivos do Distrito, oportunidade em que se 
discutiu também o encerramento do escritório da Secretaria 
Distrital, que se encontram em Lavras. Após algumas coloca-
ções e manifestações foi concluído, aceitando-se a sugestão do 
Governador Eleito, Paulo Marcos de Paula Lima, que se �zesse a 
mudança dos arquivos para Itauna, em local disponibilizado 
pela Governadora Patrícia e, sob a guarda dela, mantendo-se, 
porém, por mais um ano, o escritório da Secretaria Distrital, 
durante a gestão dele, Paulo Marcos, que se encarregaria em 
reformulá-lo para melhor aproveitamento  visando mais 
utilidade, praticidade e objetividade, mesmo porquê até por 
questões de legislação, uma vez que a contabilidade do distrito 
encontra-se con�ada a esse Escritório. 5 -  Outros assuntos 
tratados versaram sobre os clubes contemplados com 
Subsídios Distritais para seus projetos; Governadores Walmor e 
João Otávio marcaram posições quanto ao Instituto de 
Liderança Rotária, defendendo que, embora não conste de 
programa o�cial de RI, tem apoio de lideranças rotárias, cujo 
Presidente Nacional é o Diretor de RI 2009-2010, Antônio 
Hallage, e que esse trabalho desenvolvido junto aos clubes 
visa, tão somente, dar maior apoio ao Distrito no treinamento 
de líderes. 6 – O Representante Pessoal do Presidente de RI, 
Governador 2017-2018, Agnaldo Pereira de Assis Costa, com a 
palavra, saudou a todos com elogios e agradecimentos, 
satisfeito em fazer-se presente na reunião do Colégio, passan-
do a dirigir seu tempo com destaque ao Desenvolvimento do 
Quadro Associativo, informando que a partir de 1º de julho do 
corrente ano, atuaria como Coordenador Regional do D.Q.A., da 
Área 24 B. Manifestou sua preocupação com a redução de 
associados e o fechamento de 1 (um)  clube no Distrito, 
também que, alguns clubes, ainda se mantém intransigentes 
ao ingresso de mulheres. Disse sobre a iminência de redistrita-
mento do Distrito 4560, caso este não passe de último (onde se 
encontra) para o penúltimo lugar na classi�cação dos distritos 
da Zona 24 B. Falou sobre o incentivo de contribuições à 
Fundação Rotaria para que, em sendo mais fortalecida, possa 
haver mais recursos para projetos. Citou alguns dados, tais 
como: associados, doações à Fundação Rotária, e outros de seu 
conhecimento, sobre o Distrito, e que apenas 2 (dois) clubes do 
Distrito encontram-se aptos para receberem a Menção 
Presidencial. 7) nada mais havendo a se tratar, o Governador 
Paulo Sérgio Azevedo agradeceu a presença de todos, convi-
dando para a saudação à bandeira brasileira. Eu, Luiz de Araujo 
Filho, secretário do Colégio de Governadores, lavrei a presente 
ata que, depois de lida, se aprovada, será assinada por todos os 
presentes.



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.

Maio de 2019 19

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

CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO
 Neste ano a Campanha Nacional de 
Multivacinação - inclusive contra a pólio - 
será de 5 a 23 de agosto. Prepare-se desde 
já para engajar seu clube. Vamos garantir 
que todas as crianças sejam vacinadas para 
acabar com a paralisia infantil de uma vez 
por todas.



INTERACT E ROTARACT EM AÇÃO!

Interact Club de Boa Esperança
No dia 11/05, o Interact Club de Boa Esperança realizou 
uma grande arrecadação de alimentos em prol do 
Hospital Regional de Varginha que está passando por 
n e c e s s i d a d e  d e  r e c u r s o s .  F o i  u m  p r o j e t o 
extremamente produtivo e em pouco tempo 
conseguiram um resultado maravilhoso!

No dia 03/05, o Interact Club de Três Pontas realizou o 
seu 1° Rodízio de Pizza. O Rodízio foi realizado no 
Shalom Festas e teve com atração a cantora Renata 
Duarte e a banda Plano B.

Interact Club de Três Pontas

Rotaract Club de Varginha Universitário
Dia 22/05 foi comemorado o dia do abraço, e o Rotaract 
Club Varginha Universitário, esteve no Via café Garden 
S h o p p i n g  d i s t r i b u i n d o  a b r a ç o s  g r á t i s ,  e 
compartilhando alegria.

Rotaract Club de Monte Sião
No dia 12 de maio, Dia das Mães, o Rotaract Club de 
Monte Sião foi até o Bairro Rio das Pedras presentear as 
mamães.
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Rotary Club de Piumhi
 O Rotary Club de Piumhi apoiou a realização de 
diversas palestras referente à educação ambiental, 
reunião do Comitê de Meio Ambiente, realização dos 
Minicursos oferecidos no Circuito Cemig de 
Arborização Urbana/Etapa Piumhi, promovidos pela 
Secretaria Municipal de Agropecuária Abastecimento e 
Meio Ambiente, cedendo gratuitamente o espaço da 
Sede do Rotary Club de Piumhi e contando com a  
presença de rotarianos em todos os eventos.

Rotary Club de Três Corações
No último dia 13 de maio o Rotary Clube de Três Corações 
realizou mais uma reunião festiva.  Comemoramos o dia das 
mães e a posse de um novo companheiro.  A noite foi 
especial. As Damas da Casa da amizade foram homenagea-
das pelos seus �lhos e �lhas com lindas poesias, música a 
“mimos”. Além de emocionante foi um grande momento de 
confraternização fortalecendo cada vez mais os laços 
rotários.

Rotary Club de Caxambu
O Rotary Club de Caxambu realizou a doação de várias 
espécies de mudas de árvores e sementes durante a 
XLVIII Conferência Distrital em São Lourenço.

Rotary Club de Poços de Caldas
O Rotary Club de Poços de Caldas recebeu doações de 
livros da FLIPOÇOS ao Projeto Minibibiotecas.

Os Clubes em Ação
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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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Rotaract Club de Elói Mendes institui a Medalha do Mérito
Rotaractiano Gov. Virgílio Augusto Resende Bandeira

 No dia 29 de setembro de 2018, no trilhar do Ano 
Rotário 2018-19, o Rotaract Club Elói Mendes, na ocasião do seu 
33° aniversário de fundação, por indicação de seu presidente e 
à unanimidade da assembleia votante, foi instituída a “Medalha 
do Mérito Rotaractiano - Imortal Governador Virgílio Augusto  
Resende Bandeira”. 

 Principiada a gestão, há de se outorgar três honrarias 
dentre as categorias mencionadas, uma por indicação pessoal 

 Com a �nalidade de homenagear Clubs de Rotary 
Internacional, Rotaract, Interact e seus associados, bem como, 
distritos na pessoa de seus representantes e membros da 
comunidade ainda não associados ao programa. O título, é 
considerado, no âmbito local, a maior honraria atribuída a 
personalidades que, tenham prestado relevantes serviços ao 
Programa Rotaract.

 O prêmio, homenageia “In memoriam”, o companheiro 
Virgílio Augusto Resende Bandeira, então associado ao Rotary 
Club de Lavras Sul e Governador Ano Rotário 2013-14, carinho-
samente tido pelos Rotaractianos como patriarca do Programa 
Rotaract que, por esse, encampou diversas conquistas.

do presidente e duas por aclamação dos associados do Club, 
materializado na assembleia votante. 

 E, é com Virgílio que, a imortalidade se petri�ca em 
nossos corações, não se vai é eterno e o tempo não dissipa, não 
corrói ou apaga.

 Nessa linha, em total sintonia com o propósito de 
eternizar sua memória, lado a lado ao Rotaract Club Elói 
Mendes que, por força da sua identidade histórica, é reconheci-
do como sendo um dos clubes mais antigos em atividade no 
Brasil e, por isso é agraciado com o apelido de “O Imortal”. 
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Visitas do Governador

Reunião Festiva do RC e ASR de São Tiago e ASR em Comemoração
ao Dia das Mães e Entrega de Título Paul Harris - 20/05

Reunião Festiva do RC e ASR de São Tiago em Comemoração
ao Dia das Mães e Entrega de Título Paul Harris - 20/05

25

Reunião Festiva do Rotary Club de Itajubá
em Comemoração ao Dia das Mães - 07/05

Reunião Festiva do Rotary Club de Itajubá
em Comemoração ao Dia das Mães - 07/05

5ª Reunião do Colégio de Governadores
Salão Rio de Janeiro - Hotel Guanabara - São Lourenço/MG - 17/05

XLVIII Conferência Distrital - Inpiração Rotária
Hotel Guanabara - São Lourenço/MG



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
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