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Mensagem do Presidente 
de Rotary International

Barry Rassin
 Há um ano, o Conselho Diretor do 
Rotary International adotou uma nova declara-
ção de visão, re�etindo nossas aspirações para a 
organização e seu futuro. A declaração é a 
seguinte: "Juntos, vemos um mundo onde as 
pessoas se unem e entram em ação para 
causar mudanças duradouras em si mesmas, 
nas suas comunidades e no mundo todo."
 Essa frase simples mostra muito do 
que é essencial no Rotary. Nós nos unimos 
porque sabemos que somos muito mais fortes 
juntos do que sozinhos. Entramos em ação 
porque não somos sonhadores, mas sim 
agentes de transformação. Trabalhamos para 
criar mudanças sustentáveis que perdurarão 
por muito tempo, em todo o mundo e em 
nossas comunidades, mesmo quando não 
estivermos mais envolvidos. E talvez o mais 
importante, trabalhamos para criar mudanças 
em nós mesmos – construindo um mundo 
melhor à nossa volta e nos tornando pessoas melhores.
 Uma frase atribuída ao escritor francês Antoine de Saint-Exupéry diz: "Se você 
quiser construir um navio, não chame as pessoas para juntar madeira ou atribua-lhes 
tarefas e trabalho, mas, sim ensine-os a desejar a in�nita imensidão do oceano." Cada 
um de nós veio ao Rotary porque tinha um desejo – causar um impacto, fazer a diferen-
ça, ser parte de algo maior que nós mesmos. Esse desejo, essa visão de um mundo 
melhor e nosso papel em criá-lo é o que nos impulsiona no Rotary. Foi por isso que nos 
associamos; é isso que nos motiva a servir; e é o que me levou a escolher nosso lema 
para este ano do Rotary: Seja a Inspiração.
 Quero que o Rotary Seja a Inspiração para nossas comunidades realizando um 
trabalho com impacto transformador. Está na hora de avançarmos, de eliminarmos as 
barreiras que nos atrapalham. Vamos facilitar os ajustes em nossos clubes ou abrir 
novos clubes que atendam às necessidades atuais e reais. Vamos trabalhar para 
fortalecer o Rotaract e a transição tranquila de rotaractianos para o Rotary. Vamos dar 
a todos os rotarianos a �exibilidade para servir da maneira que lhes seja melhor, para 
que todo rotariano encontre valores duradouros na sua associação com o Rotary.
 O serviço verdadeiramente sustentável, o tipo de serviço pelo qual nos 
esforçamos no Rotary, signi�ca enxergar tudo que fazemos como parte de uma escala 
global. Este ano, peço que cada um de vocês Seja a Inspiração para o serviço sustentá-
vel, analisando o impacto das questões ambientais em nosso trabalho. O meio ambien-
te tem um papel fundamental em todas as nossas seis áreas de enfoque e esse papel 
está se tornando cada vez maior conforme o impacto das mudanças climáticas se faz 
sentir. Está na hora de deixar de ver o meio ambiente como algo separado das seis áreas. 
Ar, água e solo são essenciais para comunidades sadias – e essenciais para o futuro 
melhor e mais saudável pelo qual nos empenhamos em conquistar.

Seja a Inspiração – e juntos, poderemos inspirar o mundo.

A Carta Mensal agora se chama
Informativo Rotário Distrital (iRD)

 Apresentamos a todos os companheiros(as) o novo Informativo Rotário 
Distrital (iRD). Ele será a publicação o�cial que substitui a Carta Mensal conforme 
instrução repassada aos Governadores de todo o mundo na Assembleia 
Internacional de 2017 em San Diego/California-EUA.
 Com o layout moderno, esperamos que possa contribuir para disseminar 
informação e somar conhecimento rotário em nossos clubes e para todos os 
companheiros(as) de nosso distrito.
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Mensagem do Diretor de Rotary International
Paulo Augusto Zanardi
 Primeiro de julho é um momento muito especial de renovação para a 
nossa organização. Somos aproximadamente 35 mil novos Presidentes e 
mais centenas de outros Dirigentes. Não conheço nenhuma empresa que 
troque de comando nesse curto espaço de tempo, com esse número tão 
expressivo e, o mais importante, sem sofrer quebra de continuidade.
 James Hunter, em seu livro O monge e o executivo, nos conta a histó-
ria de uma fábrica de cristais. O autor nos diz que de nada adianta toda a 
estrutura de uma fábrica se os entregadores não forem bem treinados e 
quebrarem os cristais no momento da entrega. O mesmo acontece com o 
Rotary, porém a nossa mercadoria é mais valiosa. Entregamos amor, compai-
xão e muita esperança para nossos clientes, que são as pessoas das nossas 
comunidades.
 Os entregadores do Rotary são os Presidentes de clube. Se eles não estiverem preparados para enten-
der e atender as suas comunidades, todo o nosso trabalho se perde.
 Eles sempre devem lembrar que os projetos são da população local, e não do clube, ou seja, a comu-
nidade nos diz do que ela precisa e, na medida do possível, o clube a atende.
 Aprendemos muito com o Rotary, pois a organização nos aprimora como Líderes e nos ensina a desen-
volver uma amizade saudável por meio do companheirismo. Perceba que nunca estamos sozinhos; o Rotary 
nos dá a con�ança de que tudo o que fazemos é de forma correta. Em nossa diversidade, ele nos inspira os 
conceitos de diferença, oposição, pluralidade, multiplicidade e diferentes ângulos de visão, na comunhão dos 
contrários e na tolerância mútua.
 Se �zermos mais projetos da nossa Fundação Rotária, mais pessoas serão atendidas, e as vidas 
delas se transformarão para melhor. Quanto mais fortes nos tornarmos, mais oportunidades de servir tere-
mos.
 Nesse novo período, seja a inspiração para fazermos deste um mundo melhor.

Falece o Gov. 2013-14, Virgílio Bandeira
 Virgílio Augusto Resende Bandeira, 
Gov. 2013-14, faleceu inesperadamente após 
uma parada cardíaca, no dia 04 de julho de 
2018. Virgílio era associado ao Rotary Club 
Lavras Sul.
 "O Rotary é algo fascinante. Basta 
observar uma de nossas reuniões para 
perceber por quê: há ali pessoas de diferentes 
origens, formações, níveis econômicos, idades, 
gostos, passatempos, objetivos de vida, 
habilidades, cores e ambições, entre tantas 
coisas que as diferenciam", disse em sua carta 
mensal de Fevereiro/2013.
 Exemplo de pai, esposo e rotariano, 
nosso querido companheiro Virgílio serviu 
com paixão ímpar nossa organização e 
participava ativamente das atividades 
distritais, do seu clube e em sua comunida-
de em projetos comunitários que também 

atuava voluntariamente.
 Extremamente bem relacionado com 
os programas de serviços à juventude, era 
comum vê-lo sempre rodeado pelos jovens do 
Interact e Rotaract em todas as suas viagens e 
eventos que participava, servindo de inspira-
ção para todos.
 “Virgílio era uma pessoa extrema-
mente especial, e sua morte súbita é uma 
grande perda para o Rotary, para Lavras e 
também para o mundo”,  a�rmou o Gov Paulo 
Azevedo. 
 Que seu exemplo de dedicação sirva 
de inspiração para todos os companheiros 
onde a lembrança de sua bondade, dedicação 
e amor ao Rotary permancem viva em nossos 
corações. Deixa a esposa Adriane e os �lhos 
Pedro e Verena. 09/10/1952

04/07/2018
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Mensagem do Governador
Paulo Azevedo
 Prezados companheiros(as) da família rotária do Distrito 4560, rotarianos de 
todos os clubes aqui presentes, senhoras da ASR (Associação das Senhoras de 
Rotarianos/Casas da Amizade), Gov. Assistentes, Presidentes, Equipe Distrital, 
Convidados, Familiares e Amigos;
 Agradeço a Deus pela minha existência. Agradeço o Companheiro Clésio Silva e 
os demais companheiros do RC de Itajubá, que deliberaram em assembleia em outubro 
de 2015, meu nome para ser apreciado pela comissão de indicação a Governador. 
Agradeço o companheiro Governador 2010-11 Walmor Zambroti em aceitar, a ser o 
Instrutor Distrital 2018-19. Agradeço também ao Colégio de Coordenadoras Distrital, na 
pessoa da Companheira Marilene Rodrigues, pelo apoio, quando a procurei, solicitando 
que minha Coordenadora pudesse ser a Companheira Cida Bolonha, e a você companheira Cida, muito obrigado mesmo, por 
aceitar ser nossa Coordenadora Distrital. Agradeço a todos companheiros(as) da Equipe de Posse e ao Diretor de Protocolo do 
Rotary Club de Itanhandu, que trabalharam em organizar lindamente nossa festiva de posse. Um agradecimento muito 
especial para a minha querida família Azevedo, pelo incentivo e compreensão dos compromissos  que passo a assumir a partir 
de hoje. O apoio de vocês será imprescindível.
 Agradeço a presença de todos que estiveram em Itajubá para prestigiar a minha posse, de meus Gov. Assistentes e 
minha equipe distrital para o ano rotário 2018-19.
 Gostaria de dar os parabéns ao companheiro Governador 2017-18, João Bosco Ribeiro Beze e sua esposa Vani (Coorde-
nadora Distrital 2017-18) que com suas posturas determinada, desempenharam um excelente trabalho durante este ano 
rotário que se �nda, mostrando e vivenciando com todos nós o lema O ROTARY FAZ A DIFERENÇA.
 Ao iniciar esta mensagem não posso deixar de lembrar, dois momentos marcantes e inspiradores antes de entrar no 
ano da Governadoria. Primeiro é quando o Distrito, através da Comissão de Indicação, escolhe você, a ser Gov. Designado, 
momento que já começamos a trabalhar, em meu caso foi no ano, do saudoso e eterno Companheiro Governador Paulo 
Roberto Ramos (2015-16) RC Divinópolis-Leste. Segundo é quando temos o primeiro contato com o Presidente de Rotary 
International. Nunca esquecerei dos grandes momentos Inspiradores que passei na última Convenção Internacional de R.I. em 
Atlanta-EUA ao lado do Companheiro Samuel Frobisher Owori (San Owori) do RC de Kampala – Uganda, que seria nosso 
Presidente de R.I. 2018-19. Mas, o destino a DEUS pertence, e com seu falecimento entra no Cenário desta grandiosa Instituição 
chamada Rotary, o Companheiro Barry Rassin  e sua esposa Esther do Rotary Club Nassau Leste – Bahamas que, sequer era 
designado ou indicado e agora presidente de R.I. 2018-19, que tivemos o prazer em janeiro deste ano, na Assembleia 
Internacional em San Diego-CA (EUA) a ouvi-lo a pedir, que eu, você e todos “SEJA A INSPIRAÇÃO”. Ele nos disse: "Eu quero que 
vocês inspirem os rotarianos dos seus clubes a almejar o sucesso, a querer ser mais e ir mais longe. Sejam a motivação que 
instiga os outros a superar seus limites. O companheiro Rassin enfatizou a força do Rotary contida na declaração de visão da 
entidade: "Juntos, vemos um mundo onde as pessoas se unem e entram em ação para causar mudanças duradouras em 
si mesmas, nas suas comunidades e no mundo todo".
 Não temos que mudar nada nesta centenária instituição, temos sim que só, adequar algumas solicitações de R.I. 
Preciso das habilidades de cada companheiro e companheira, das suas ações em projetos, em cada área, em cada clube em 
cada comunidade para alcançarmos as metas. 
 Não acredito que em seu bairro, perto do local de seu trabalho, em suas cidades, não existe nenhuma necessidade que 
possa gerar um projeto dentro das áreas de enfoque do Rotary que são:
1- Desenvolvimento econômico e Comunitário;
2- Educação básica e alfabetização;
3- Paz e resolução de con�itos;
4- Prevenção e tratamento de doenças;
5- Recursos hídricos e saneamento;
6- Saúde materno-infantil.
 Solicito ainda uma atenção especial com o My Rotary e o Sistema Gestor do Distrito. Precisamos urgentemente 
atualizar as informações de nossos clubes e dirigentes. Não podemos esquecer também do Desenvolvimento do Quadro 
Associativo, da Imagem Pública e de nossa querida Fundação Rotária.
 Precisamos formar líderes em nossos Clubes, que atuem também em nosso distrito. Não ter medo de assumir 
Comissões Distrital, nem mesmo a Governadoria, quantos companheiros e companheiras tem o potencial de ter seu nome 
para apreciação a ser Governador(a) Distrital. Pensem nisso.
 Obrigado

Paulo Azevedo
Governador 2018-19 do Distrito 4560 de Rotary international



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

 Minhas queridas amigas e companheiras. Todas nós estamos iniciando 
um novo ano rotário com vários tipos de sentimentos: ansiedade, medo, 
incerteza (será que vai dar certo?) dentre muitos outros. Mas vamos �car 
otimistas? Vamos ter certeza que, apesar das diversidades que sabemos 
iremos encontrar, seremos capazes e venceremos. Por que não? Vamos 
trabalhar bastante, respeitando todas que nos antecederam, pois, deixa-
ram uma Associação exemplar. Vamos procurar a melhoria inovando e 
procurando crescer. Podemos formar uma unidade sem precisar sermos 
iguais, não é verdade?.

 O programa Pólio Plus tem que continuar sempre auxiliando a Fundação Rotária até a erradicação 
total da Pólio, pois “à quem muito foi dado muito será pedido”. Outras áreas importantes para trabalhar-
mos é a Educação, o Social com destaque para as crianças, idosos e Meio Ambiente.
 Nesta minha jornada que hora se inicia, irei depender muito de cada uma de vocês deste Distrito 
4560. Sei, com certeza que vocês estarão do meu lado, onde iremos juntas SER A INSPIRAÇÃO PARA 
NOSSAS ASRs.
 Agradeço antecipadamente a todas vocês companheiras e amigas.

Cida Bolonha 
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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!

DITRITO 4560

Uma iniciativa:
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Gov. Paulo Azevedo assume a Governadoria
do Distrito 4560 em solenidade realizada em Itajubá.

Cida Bolonha assume Coordenação das ASRs
do Distrito 4560 em solenidade realizada em Itajubá.

 No dia 1º de julho, no Hotel Coroados, aconteceram as cerimônias de posse do Governador 2018-19, Paulo 
Azevedo e da Coordenadora Distrital Cida Bolonha que receberam o Distrito das mãos do Governador 2017-18 
João Bosco Ribeiro Beze e da Coordenadora Vani Costa Béze.
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 Prezado (a) Companheiro (a) você assumiu a emocionante tarefa de Presidente de Clube. Desejo 
a você e ao seu Conselho Diretor muito sucesso, estamos ansiosos para colaborar em benefício do Clube e 
Rotarianos (as) do Distrito.
 Neste ano 2018-19 o Presidente Companheiro Barry Rassin, nos conclama para que “Sejamos a 
Inspiração” para o mundo em que vivemos. Ele enfatiza que os rotarianos demonstram cada vez mais que 
querem não somente a amizade que encontram nos clubes, como também de entrar em ação para 
fazer o bem e deixar a sua marca. Tivemos o prazer em janeiro deste ano, na Assembleia Internacional em 
San Diego-Califórnia (EUA) a ouvi-lo a pedir, que eu, você e todos “SEJA A INSPIRAÇÃO”.
 Não temos que mudar NADA nesta Centenária Instituição, temos sim que só, adequar algumas 
solicitações de R.I. e do DISTRITO. Lembrando a vocês companheiros (as), que a Equipe Distrital e os 
Governadores (as) Assistentes estão aptos a ajudarem, no que precisarem e quando em Visita Ele (a) me 
representa.  
 Preciso das habilidades de cada Companheiro e Companheira, das suas ações em projetos, em 
cada Área, em cada Clube em cada comunidade. Que nivelemos as informações dos Dirigentes no My 
Rotary, que façamos o que o R.I. preconiza na Imagem Publica de Rotary, adquirindo produtos das 
Licenciadas, pois temos uma marca e está, todos nós somos responsáveis, desde um simples Convite de 
Posse até o Cabeçalho e o conteúdo de um Projeto. 
 Solicito que as ações (projetos) do Club, seja enviado ao Secretário Wellington para divulgação 
ao Distrito e após enviar para a Revista Rotary Brasil, para a publicação.
 Temos que estar atentos no Desenvolvimento de Rotary (Ex DQA) e procurar usar mais os 
Recursos Financeiros da Fundação Rotária. Precisamos crescer nos projetos de Subsídios Distrital e 
Global.
 Daqui uns dias você receberá o calendário de Visita o�cial do Governador, quando estarei partici-
pando do companheirismo mola mestra de Nossa Instituição e preenchendo o Relatório de como está 
este Clube. Mais uma vez “ que todos nos SEJAMOS A INSPIRAÇÃO.

Mensagem do Governador Paulo Azevedo
aos Presidentes Empossados
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Nosso Distrito em Números
Estatísticas sobre nossa Família Rotária e doações à Fundação Rotária
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 O Rotary não tem mãos se não as 
nossas. Por este motivos, um clube para 
ser e�caz necessita incentivar a presença 
dos companheiros e ter grande atenção 
com o motivo das faltas.
 Alguns participam de um Rotary 
Club apenas para aumentar seu relaciona-
mento ou clientela, outros não têm a 
responsabilidade necessária que o per�l 
rotário exige, mas outras são bem intencio-
nadas e apenas não entenderam ainda o 
prejuízo que sua falta pode fazer em 
algumas ocasiões. A presença tem sempre 
grande importância para o bom desenvolvi-
mento dos trabalhos rotários e o sucesso do 
clube.
 Como exemplos corr iqueiros 
podemos citar a falta de um companheiro 
envolvido no projeto discutido na reunião 
que faltou e de outro que não tenha nenhum 
envolvimento programado para o seu dia de 
falta. No primeiro exemplo o prejuízo é óvio, 
pois, a falta das necessárias notícias e 
providências sob suas responsabilidade 
poderá obrigar o adiamento daquela fase do 
projeto ou mesmo impedir sua execução. Já 
no segundo caso, mesmo não estando 
envolvido, pode ocorrer a necessidade de 

sua participação repentinamente, com 
alguma informação de sua área de expertise 
pro�ssional ou rotária. Pode também se 
tornar necessária a substituição de qualquer 
companheiro e suas funções no projeto em 
questão ou em qualquer outro clube que 
esteja envolvido. Vemos então que em 
qualquer situação a falta é prejudicial.
 Devemos lembrar que tudo na vida 
tem o seu momento histórico e que somos 
necessários naquele exato momento para 
determinada ação. Após passar aquele 
inesperado e singelo momento, poderemos 
nunca mais ter a chance de dizer ou cumprir 
o que nos caberia. Porém, as consequências 
de nossa falta virão quer queiramos ou não, 
quer nos arrependamos ou não.
 Por estes motivos, os companhei-
ros que estão no Rotary por real opção de 
seu coração desejando serem realmente 
úteis à sua comunidade e ao clube, devem 
sempre estar presentes nas reuniões e 
colaborar tanto quanto possível para o 
sucesso dos trabalhos.
 Para disciplinar a frequencia nos 
clubes, o Rotary International tem 
normas que devem ser cumpridas. O 
conhecimento e cumprimento destas 

normas são responsabil idades do 
presidente, do secretário e do instrutor 
do clube.
 Para demonstrar  aos demais 
companheiros que não faltou com desconsi-
deração e também não prejudicar o índice 
de presença do clube perante o distrito 
existe a possibilidade de recuperação de sua 
falta ser considerada recuperada, nos 14 
(quatorze) dias anteriores ou posteriores a 
falta, o companheiro faltante deve ter 
presença em uma reunião de outro clube ou 
participação de uma ação 
comunitária.

Marcos A. P. Toledo
Rotary Club de Pinhais/PR
Distrito 4730

Instrução Rotária sobre Frequência

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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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!

https://www.rotary.org/pt/donate
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Prezados Companheiros (as);
 Visando melhorar a arrecadação 
do Distrito 4560, para apoiar a Fundação 
Rotária, decidimos por uma campanha 
adjunta de arrecadação, uma vez que 
temos por obrigação moral rotária a 
doação espontânea de 100 dólares 
anuais, no que concerne ao (Todo 
Rotariano Todos os Anos), Programa de 
Rotary International. São mais 100 anos 
de lutas, de grandes projetos, de aperfei-
çoamentos, de conquistas e de algumas 
frustrações, mas tudo se reverteu em 
experiências que mudaram os rumos de 
nossa instituição.
 Quantos novos desa�os à frente! 
Em homenagem à nossa Fundação 
Rotária, vamos efetuar arrecadação de 
recursos de nosso Distrito. Vamos vender, 
presentear, doar “Panetones Rotários da 
Amizade”. Para obter resultados diferen-
tes, devemos buscar estratégias diferen-
tes, mas principalmente o apoio de todos 
vocês.
 O preço de venda de cada 
panetone é de R$ 9,00 (nove reais) nos 
sabores de frutas. Apenas serão aceitos 
pedidos para caixas fechadas com 12 
Panetones do mesmo sabor, no valor de 
R$108,00 a caixa, sendo que uma parcela 
do resultado das vendas será depositada 
no Fundo Anual  de Programas da 
Fundação Rotária em nome do Rotary 
Club ao qual o comprador pertencer. 
 Os pedidos feitos pelos compa-

nheiros, e para melhor controle, devem ser 
realizados no CNPJ do clube ou no CPF 
do Presidente ou até mesmo um 
co m p a n h e i r o  ( a )  q u e  s e rá  o 
coordenador (a) deste trabalho no 
seu clube.
As entregas serão concentradas na 
sede do clube, e nas cidades com 
mais de um clube será de�nido o 
clube concentrador, para facilitar 
a logística da distribuição, 
do dia 30 de novembro 
até dia 10 de dezem-
bro de 2018.
 Pedimos o 
a p o i o  d e  c a d a 
r o t a r i a n o  d o 
Distrito 4560, para 
q u e  o  s e u  c l u b e 
adquira no mínimo 45 
caixas ou 3 caixas por 
companheiro (a). Data 
�nal para realizar os pedidos será dia 28 
de outubro de 2018.
 As Casas da Amizade e clubes de 
Interact e Rotaract também podem 
participar.
Condições de pagamento:
1) 30% (trinta por cento) do pedido via 
boleto, até 10 de novembro de 2018.
2) 70% (setenta por cento) do pedido via 
boleto, até 10 de dezembro de 2018.
IMPORTANTE: A entrega será realizada 
entre 30/11/2018 a 10/12/2018 .
Contato:

Walmor Zambroti
E-mail: zambrot@hotmail.com
Telefone (35)98867-5422

João Otavio Veiga Rodrigues
E-mail: otaviotutor@gmail.com
Telefone: (35)98868-6752

Contamos com seu entusiasmo e compro-
metimento nesta iniciativa de melhoria da 
nossa Imagem Pública e arrecadação para 
a Fundação Rotária.

Vem aí a campanha do
PANETONE ROTÁRIO DA AMIZADE

AGENDA OFICIAL DO
GOV. PAULO AZEVEDO

Seminário Distrital de
Desenvolvimento e Imagem

Pública de Rotary, e Fundação
Rotária será realizado em nova data
 Devido ao engajamento dos clubes nas Campanhas de 
Vacinação contra o Sarampo e Paralisia Infantil cujo dia D da 
campanha se dará na mesma data do referido seminário (18 de 
Agosto), o Gov. Paulo Azevedo, resolveu por hora pelo cancela-
mento do evento. A nova data será marcada de acordo com a 
disponibilidade dos palestrantes e comunicada posteriormente 
aos clubes.
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Conferência Distrital de Interact e Rotaract reúne
mais de 150 jovens em Divinópolis

Jovens do Interact do Distrito 4560 participam de Conferência Nacional
em Mariana e Ouro Preto

 Mais de 150 rotaractianos e 
interactianos de todos os cantos do 
distrito participaram da Conferência 
Distrital de Interact e Rotaract Clubs do 
Distrito 4560, realizada em Divinópolis 
pelo Interact daquela cidade.
 Durante todo o �nal de semana 
aconteceram reuniões, palestras, 
apresentações de projetos e momen-
tos de companheirismo no evento que 
marca a virada do ano rotário.
 Durante o sábado, os jovens 
tiveram a oportunidade de trocar 
ideias com os líderes distritais. E 
durante a tarde realizaram seu concur-

so de projetos onde suas atividades 
foram apresentadas para serem 
avaliadas com uma comissão julgadora 
que premiou os melhores projetos do 
ano rotário. Com destaque para o 
Rotaract Club de Lavras que com o 
“Intercâmbio Cultural” ganhou o 
prêmio de melhor projeto distrital de 
Rotaract, e o Interact de Três Pontas 
que recebeu o prêmio de melhor 
projeto distrital com o projeto “Que-
brando Tabus”.
 Outro ponto alto da conferên-
cia foi a cerimônia, de posse do nova 
Representante Distrital de Rotaract, 

Marília Loureiro do Rotaract Club de 
Formiga e da nova Representante 
Distrital de Interact, Isabela Castro do 
Interact Club de Formiga que assumi-
ram seus respectivos cargos juntamen-
te com toda a sua comissão distrital.
 Os jovens do distrito 4560 
voltarão a se encontrar durante o 
EMIRC (Encontro Mineiro de Rotaract 
Clubs e o EMIC (Encontro Mineiro de 
Interact Clubs) que acontecerão 
respectivamente nos próximos meses 
de setembro e outubro de 2018.

 Jovens do Interact Club de Caxambu, Boa Esperança, 
Lavras Sul e Três Pontas participaram de 18 à 22 de julho da 
COMIC (Conferência Multidistrital de Interact Clubs do Brasil), 
o maior evento de Interact Clubs do Brasil.
 Sob a supervisão do companheiro João Paulo Zatti, 
do Rotary Club de Elói Mendes, eles participaram de diversas 
atividades de liderança, capacitação e companheirismo.
 Durante o evento, destaca-se a participação do 
interactiano Gabriel Dixini Paiva do Interact de Três 
Pontas que chegou à semi�nal do Concurso Nacional de 
Oratória e para o projeto Plantando para o bem, do Interact 
Club de Arcos que �cou em 2º lugar na categoria Meio 
Ambiente no Concurso Nacional de Projetos.
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Mensagem do Governador Paulo Azevedo
aos jovens do Interact e Rotaract em ocasião da

Conferência Distrital de Divinópolis/MG
 Prezados Companheiros jovens 
Rotaractianos e Interactianos!
 Hoje, oriundos de uma Galáxia 
m u i t o ,  m u i t o  d i s t a n t e ,  j o v e n s 
Interactianos e Rotaractianos desembar-
cam em Divinópolis, e a transformam, 
carinhosamente, na capital rotária do 
Distrito 4560. E esta cidade será, com 
certeza, a INSPIRAÇÃO, durante estes 
três dias, desta juventude que faz a 
diferença!
 Quando, no distante ano de 
1962, na cidade de Melboume, na 
Flórida, foi fundado o primeiro Clube de 
Interact e 06 anos depois, em 13 de 
março de 1968, os Rotarianos da 
Carolina do Norte fundaram o Rotaract, 
todos tinham o mesmo objetivo: 
Inspirar jovens lideres a entrarem em 
ação para ajudar suas comunidades.
Passaram-se mais de 50 anos. O mundo 
mudou,  assim como a  forma de 
Interactianos e Rotaractianos se conec-
tarem. Os jovens não deixaram de se 
divertir, nem de seguir os impulsos de 
seus corações. No entanto, aqueles que 
estão inseridos nestes contextos dos 
jovens do Interact e do Rotaract deram e 
continuam dando continuidade aos 
valores do programa criado respectiva-
mente em 1962 e 1968, com o aprimora-
mento próprio de cada era da vida 
humana. 
 É  e x a t a m e n t e  o  q u e  n ó s 
buscamos e pedimos a cada ano em que 
o Rotary International nos propõe novos 

desa�os. E nós todos somos desa�ados, 
ano após ano, há exatos 113 anos. E 
vocês, prezados jovens, são e serão, 
sempre, os nossos sucessores. Vocês 
receberam de DEUS a missão de dar 
continuidade a vida, em todos os seus 
aspectos multiplicativos.
 P o r  i s s o ,  v a m o s  s e r  a 
INSPIRAÇÃO e multiplicar nossas ações 
de generosidade, de carinho e amor para 
com o próximo necessitado ou não. Ao 
necessitado, a solidariedade da ajuda 
física, quer seja alimentar, medicinal ou 
�nanceira. Ao não necessitado, a 
generosidade do semear a paz e do 
carinho, para que todos colham amor. 
 Tivemos o prazer em janeiro 
deste ano, na Assembleia Internacional 
em San Diego-CA (EUA) CONHECER o 
Presidente de Rotary International 2018-
19, o Companheiro BARRY RASSIN  e sua 
esposa ESTHER do Rotary Club Nassau 
Leste – Bahamas a ouvi-lo a pedir, que 
eu, você e todos “SEJA A INSPIRAÇÃO”.
 ELE NOS DISSE "Eu quero que 
vocês inspirem os Jovens Rataractianos e 
Interactianos do seu DISTRITO a almejar 
o sucesso, a querer ser mais e ir mais 
longe. Sejam a motivação que instiga os 
outros a  superar  seus l imites.  O 
Presidente Rassin enfatizou a força do 
Rotary contida na declaração de visão da 
entidade: "Juntos, vemos um mundo 
onde as pessoas se unem e entram em 
ação para causar mudanças duradou-
ras em si mesmas, nas suas comunida-

des e no mundo todo".
 Não temos que mudar nada 
nesta Centenária Instituição, temos sim 
que só, adequar algumas solicitações de 
R.I. Preciso das habilidades de cada 
Companheiro e Companheira, das suas 
ações em projetos, em cada Área, em 
cada Clube em cada comunidade p/ 
alcançarmos as metas. 
 NÃO acredito que em seu bairro, 
perto do local de seu trabalho, em suas 
cidades, não existe nenhuma necessida-
de que possa gerar um projeto dentro 
das áreas de enfoque do Rotary que são:
1- Desenvolvimento econômico e 
Comunitário;
2- Educação básica e alfabetização;
3- Paz e resolução de con�itos;
4- Prevenção e tratamento de doenças;
5- Recursos hídricos e saneamento;
6- Saúde materno-infantil.
 Que vocês tenham uma ótima 
CODIC e CODIRC (Conferencia Distrital 
do Rotaract e Interact Clubs). Deixo aqui 
um grande abraço a todos vocês em 
especial as nossas Representantes 
Distrital: do Rotaract Marília Loureiro 
Basílio, e do Interact Isabela de Souza 
Castro.

Rotarianamente;
Paulo Azevedo

Governador 2018-19
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Visitas Oficiais - Rotary Club de Cambuí

Os Clubes em Ação

Rotary Club de Oliveira
O Rotary Club de Oliveira realizou a doação de  mais de 
750m de tecido para confecção de roupas de cama, 
camisolas e outras necessidades para o Hospital São 
Judas Tadeu.

Rotary Club de Poços de Caldas
O Rotary Club de Poços de Caldas recebeu da Câmara 
Municipal Congratulações pela posse do novo 
Conselho Diretor l iderado pela Companheira 
Presidente Carmen Silvia Toledo da Pós Rodrigues.
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Rotary Club de Ilicínea
O Rotary Club de Ilicínea equiparam seu banco de 
cadeira de rodas com novas unidades que foram 
colocadas à disposição da comunidade local.

Rotary Club de Pouso Alegre - Sul
O Rotary Club Pouso Alegre Sul, recebeu homenagem 
através de Sessão extraordinária da Câmara Municipal 
de Pouso Alegre pelos brilhantes serviços prestados á 
comunidade local.

Os Clubes em Ação

Rotary Club de Oliveira
O Rotary Club de Oliveira agraciou no dia 06/07/2018, 
na Posse do novo Conselho Diretor, dois companheiros 
com o Título Paul Harris: Maria José Patrício e Wilson 
Carlos da Silva e o Governador João Bosco Ribeiro Béze 
com a 3ª sa�ra.

Rotary Club de Monte Sião
O Rotary Club de Monte Sião foi parceiro na realização 
do IV Festival Cultural Ubuntu Capoeira, realizado nos 
dias 20 e 21 de julho.
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Rotary Club de Varginha
No dia primeiro de agosto a Câmara Municipal de 
Varginha, através da proposição do Vereador Leonardo 
Vinhas Ciacci, votou e aprovou por unanimidade , o dia 
11 de Março como o DIA MUNICIPAL DO ROTARIANO. 
Estavam presentes, o Governador do Distrito 4560, 
Paulo Azevedo e vários companheiros do Rotary Club 
de Varginha.

Os Clubes em Ação

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



Rotary Club Lavras Sul

Rotary Club Elói Mendes Rotary Club Pouso Alegre
das Geraes

Rotary Club de Guaxupé

Rotary Club de Itapecerica Rotary Club de Divinópolis - Leste

E-Club Esperanto - Brasil Rotary Club de Divinópolis - Leste


