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Mensagem do Governador 

 

  

  
conseguido, satisfatoriamente, 

solucionar, ou quase isto, vários 

graves problemas que, ao longo 

da caminhada da humanidade tem, 

e não poucas vezes, provocado 

mazelas irreparáveis. É o caso da 

pólio-mielite, hoje, ainda não 

totalmente extirpada, mas sob 

absoluto controle – o Rotary Club 

é o maior responsável na luta pela 

erradicação da poliomielite no 

mundo. Já chegamos a 99,98%. 

Mas os 0,02% podem contaminar 

o mundo todo. 

   Desta forma, e porque dela 

fazemos parte com muito orgulho, 

é que, ao ensejo dessa importante 

data comemorativa, vimos pedir a 

todos os rotarianos e amigos do 

Rotary que, de mãos dadas, 

façamos uma poderosa corrente de 

auxílio a humanidade. Ela, 

necessitada que está com os 

graves problemas aflitivos, que 

tanto tem maltratado, certamente 

nos agradecerá.  

  Não percamos, assim, esta 

singular oportunidade.   Com esta 

atitude, não tenhamos dúvida, 

faremos a DIFE-RENÇA.  

    Salve, pois, estes 113 anos de 

salutar existência! 

FEVERERO – Mês da paz e 

Prevenção/Resolução de Conflitos 

- Colaborar para o avanço da Paz 

e da Prevenção e Resolução de 

Conflitos é um dos mais 

importantes aspectos dos serviços 

de Rotary International. Como 

membros de uma organização 

mundial, os rotários encontram-se 

numa posição privilegiada de 

poder disseminar a boa vontade 

no seu país e fora dele. 

    Como já dizia Paul Harris: 

“Para promover a compreensão 

mundial, precisamos consciên-

cializar um grande número de 

pessoas – rotários ou não rotários 

– e esta tarefa não pode ser 

realizada individualmente”. E, 

para come-morar o mês da Paz e 

da Prevenção e Resolução de 

Conflitos nada melhor do que 

criar consciência sobre a história 

  Há exatos 113 (cento e treze 

anos), na pequenina Chicago de 

outrora, Paul Harris, após 

aposentar-se, e sentindo, certa-

mente, que muito de si ainda 

poderia ser dado a outrem, 

resolveu fundar, juntamente com 

outros três abnegados compa-

nheiros, uma instituição que 

pudesse prestar assistência às 

pessoas e comunidades mais 

necessitadas. Nascia, naquela 

ocasião, o Rotary. Uma insti-

tuição que, por ser ainda 

embrionária e de Pequena 

projeção, não imaginava, sequer, 

que um dia, tornar-se-ia 

internacional, e com grande 

projeção e respeito. Somente 

vindo a sê-lo, poucos anos depois, 

quando, para surpresa de seus 

fundadores, conseguiu alçar vôo a 

alturas inimagináveis. Espalhou-

se, a princípio, ainda, dentro da 

própria Chicago. Agigantou-se, 

então, de tal forma que, alguns 

anos depois, já conseguira 

ultrapassar as fronteiras de sua 

terra-mater, alçando outras plagas 

mundo a fora. E crescendo e 

crescendo, cada vez mais, 

espalhou-se por vários países do 

mundo, onde alguns problemas 

afligiam populações e criaturas 

carentes, buscando, sempre que 

necessário, amenizar mazelas 

deste hoje tão conturbado mundo 

globalizado, que cresce de ma-

neira desordenada a passos de 

gigante, quase que atropelando a 

ordem natural das coisas.  

  Assim, esta instituição mais que 

secular, fazendo uso dos salutares 

princípios de administração, 

organizou-se, de tal maneira, com 

o objetivo de atingir seu principal 

lema: “DAR DE SI, ANTES DE 

PENSAR EM SI”. E procurou 

fazê-lo com tanta objetividade 

que, mesmo à distância de quase 

todos os clubes sob sua égide, e 

contando com a voluntariedade e 

abnegação de todos os seus 

membros, espalhados pelos quatro 

cantos do mundo, tem 

do Rotary, divulgando seus 

trabalhos. 

 Compartilhando os sucessos do 

seu clube, estará contribuindo 

para que a Imagem do Rotary seja 

respeitada e reconhecida pela 

comunidade. Além disto, para 

assegurar a existência de futuras 

gerações de rotários, o trabalho de 

promoção do Rotary deve ser 

realizado também entre os jovens. 

   No dia 23 de Fevereiro, 

aniversário do Rotary, comemora-

se também o dia da Paz e da 

Prevenção e Resolução de 

Conflitos. Todos os Clubes são 

incentivados a planear eventos 

para marcar o aniversário de 113 

anos do Rotary. Nessa ocasião, 

todos os clubes devem prestar 

reconhecimento e dar destaque ao 

trabalho do Rotary em prol da 

compreensão, da amizade e da paz 

mundial.   

  Conclamo a todos vocês, 

companheiros do nosso querido 

Distrito 4560 a FAZER A 

DIFERENÇA neste 23.02.2018, 

como vocês estão fazendo ao 

longo deste ano rotário. Aguardo 

notícias de cada clube para que 

possamos publicar na Carta 

Mensal de Março de 2018.  

  Mudando de assunto eu te 

pergunto: você já fez a sua reserva 

nos hotéis de Caxambu para a 

“47ª CONFERÊNCIA 

ROTARIANOS FAZENDO A 

DIFERENÇA”? Vani e eu 

estamos contando certo com a sua 

presença amiga, bem como de 

seus familiares. Tudo está sendo 

preparado com muito carinho pelo 

nosso Coordenador da 

Conferência, Governador 

2011/2012, Fabiano Antônio de 

Souza e sua esposa Magali para 

receber vocês, conforme vocês 

devem estar acompanhando 

através dos vídeos por nós 

divulgados.  

        Vamos lá... agendem... 

preparem... Caxambu os receberá 

de braços abertos assim como nós. 

        Saudações rotárias. 

        João Bosco Ribeiro Béze 

 

Governador João Bosco e esposa Vani 

Agende-se 

 

17/02 – GATS E Equipe 

Distrital – Varginha – 

UNIFAL de 8 as 17 horas 

09 e 10/ 03 – PETS – Varginha 

- UNIFAL– Treinamento de 

Presidentes Eleitos 

13/03- 4ª Reunião do Colégio 

de Governadores - Lavras  

14/04. - ASSEMBLEIA 

DISTRITAL - Lavras  

19.05.2018 - 5ª Reunião do 

Colégio de Governadores - 

Caxambu 

18 a 20 de maio – Conferência 

Distrital em Caxambu  

30/06 – Posse Governador 

Paulo Azevedo - Itajubá 
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 Mensagem do Presidente de RI 

 

 

associados. O Rotary de hoje, 

mais forte com mais de 1,2 

milhão de associados, nos faz 

sentir em casa, não apenas no 

nosso pequeno grupo, mas 

também em nossos clubes 

diversos, em todos os lugares 

que estamos presentes, no 

mundo inteiro. Hoje, o Rotary 

conecta todos de uma forma que 

Paul Harris nunca poderia ter 

sonhado naquela longínqua 

noite de fevereiro. Não só 

podemos ir a qualquer lugar do 

mundo onde exista um Rotary 

Club e nos sentir em casa, como 

podemos fazer a diferença 

enquanto estamos de visita. 

Nos 113 anos que se seguiram a 

essa primeira reunião, o Rotary 

se tornou muito maior e mais 

diversificado do que os 

associados fundadores poderiam 

ter imaginado. Passamos de uma 

organização de apenas homens 

brancos a uma que acolhe 

mulheres e homens de todas as 

origens e etnias. Nós nos 

tornamos uma organização cujo 

propósito declarado é servir, 

refletido em nosso lema Dar de 

Si Antes de Pensar em Si. E nos 

tornamos não só uma 
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Há 113 anos, os quatro 

associados do primeiro Rotary 

Club realizaram sua primeira 

reunião. Embora não exista 

nenhuma ata dessa reunião, é 

improvável que algum deles 

tenha falado sobre voluntariado 

e servir à comunidade. Levou 

mais alguns anos até que esses 

assuntos começassem a ser 

considerados pelos rotarianos de 

então. 

A reunião não foi realizada em 

um hotel ou restaurante, mas no 

escritório de um associado. Até 

onde sabemos, não havia 

nenhum programa ou anúncio, 

nenhum relatório de comissão, 

palestrante ou crachá. Sem 

dúvida, essa reunião não teria 

cumprido os padrões de hoje 

para uma reunião produtiva do 

Rotary. Mas ela foi, é claro, 

nossa reunião mais produtiva já 

realizada. 

Hoje, como em 1905, muitos de 

nós buscamos no Rotary o 

mesmo que Paul Harris: 

amizade, contatos, um lugar 

para se sentir em casa. Mas 

hoje, nossa organização nos dá 

muito mais do que poderia ter 

dado aos seus primeiros 

 

 

O maravilhoso mundo do Rotary 

 

Estou escrevendo esta mensagem em San 

Diego, nos EUA, onde participo da Assembleia 

Internacional de 2018. Aqui, para qualquer lado que 

se olhe, você verá alguém com um sorriso em sua 

direção. As diferenças de idioma, vestimentas, 

cultura, alimentação, nada disso interfere para que 

haja amizade e um congraçamento geral. 

Que tal se ampliássemos para o restante do 

mundo esse clima de fraternidade que reina em 

nossa Assembleia Internacional? Que tal olharmos 

sempre as pessoas, mesmo que diferentes de nós, 

com o mesmo olhar que temos aqui? Esse olhar de 

compreensão, de querer ajudar, de querer facilitar a 

vida de todos.  

O que mais vejo na Assembleia é rotariano 

pedindo ajuda. Todo mundo quer saber onde fica tal 

sala, onde se pode comprar alguma coisa, onde é a 

farmácia e (por incrível que pareça) mesmo pessoas 

que não estão acostumadas com o local fazem de 

tudo para ajudar quem precisa. 

Em nossa vida, devemos fazer como aqui e 

estar sempre atentos para auxiliar alguém – e se não 

pudermos ajudar, pediremos para quem possa. 

Quando dedica um gesto de atenção a uma pessoa, 

você está criando uma partícula do bem e 

espargindo-a para o Universo. Vamos começar por 

nossa casa, por nossa empresa, com os nossos 

funcionários, e assim por diante. Essa corrente do 

bem vai se expandido e, com certeza, tornará o 

mundo melhor para você e todos os demais.  

Por outro lado, aqui não vejo ninguém 

com fome, ninguém doente, ninguém com o olhar 

para o infinito. Vejo pessoas vibrantes com os 

objetivos a serem alcançados.  

Será que alguém pode estar em paz 

quando seu filho está passando fome, doente ou 

sentindo dores, sem ao menos ter o dinheiro 

necessário para comprar remédio e comida por 

estar desempregado?   

Como rotarianos, devemos ir ao 

encontro desses menos favorecidos para que 

possamos criar a cultura do bem-estar para todos, 

ou seja: o mínimo necessário para que uma 

pessoa tenha a oportunidade de viver em paz com 

sua família e em sua comunidade. 

Uma das nossas áreas de enfoque é Paz 

e Prevenção/Resolução de Conflitos. O Rotary 

patrocina cursos para que jovens se aperfeiçoem 

em nível de mestrado para resolver conflitos que 

nem mesmo as forças bélicas conseguiriam 

resolver. Por meio da nossa ajuda financeira, 

temos a oportunidade de melhorar o mundo no 

atacado, porém é no varejo que nossos clubes 

atacam conflitos como a falta de estudos, de 

trabalho e de moradia. 

Se cada Rotary Club puder realizar um 

projeto voltado ao estabelecimento da paz em 

sua comunidade, não importa de que maneira, 

seremos um mundo com uma egrégora muito 

melhor, capaz de emanar melhores energias para 

o Universo.  

Fiquem em paz e façam a diferença. 

 

Mensagem do Diretor de RI – Paulo Zanardi 

Presidente do RI 2017/18 

Ian Riseley 

organização capaz de mudar o 

mundo, mas que já o fez, graças 

ao nosso trabalho para erradicar 

a pólio. 

Nenhum de nós pode saber o 

que o futuro reserva ao Rotary. 

O que devemos fazer é 

continuar nos baseando nos 

fundamentos sólidos que Paul 

Harris e seus amigos nos 

apresentaram: forjar e fortalecer 

os laços de voluntariado e 

amizade através da diferença 

que o Rotary faz. 
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 Mensagem da Coordenadora Vani 

 

 

 

 “Caminhando e cantando 

E seguindo a canção 

Somos todos iguais 

Braços dados ou não 

Nas escolas, nas ruas 

Campos, construções 

Caminhando e cantando 

E seguindo a canção 

 

Vem, vamos embora 

Que esperar não é saber 

Quem sabe faz a hora 

Não espera acontecer” 

 

        Pois é minhas queridas 

amigas, o tempo está 

passando e estamos a 

apenas praticamente três 

meses de nossa 

Conferência Distrital.  

        Estou deveras muito 

feliz em ver que várias 

Casas da Amizade já 

cumpriram muitas das 

metas estipuladas, outras 

estão ainda correndo atrás. 

        Nossa Casinha Feliz, 

graças a Deus e a 

contribuição de todo o 

Distrito 4560 conseguiu 

uma arrecadação 

satisfatória, mas ainda não 

consigo fazer os cinco 

títulos Paul Harris que 

sonhei tanto. Sonhei??? 

Não, continuo sonhando 

pois sei que posso contar 

ainda com a contribuição 

de sua ASR, via depósito 

bancário, até 31.03.2018.  

        Os troféus já foram 

escolhidos – vão ficar 

lindos, bolsas, 

lembrancinhas, tudo 

preparado para receber 

você. 

        Palestras motivadoras, 

com pessoas de gabarito 

em muito enriquecerão a 

nossa Conferência, como o 

conceituado rotariano 

Márcio Cavalca Medeiros, 

a psicóloga Drª Camila 

Ribeiro Lobato, a 

Empresária e Diretora do 

Conselho Nacional da 

Mulher, a oliveirense Yêda 

Maria Fernal Cunha e o 

conceituado empresário 

itapecericano Fabiano 

Lopes Ferreira. 

        A parte social, 

conforme vocês estão 

acompanhando pelos 

sucesso: Anos Dourados no 

Coquetel de Abertura, 

Grupo Abreu no Chá da 

Amizade e para fechar com 

chave de ouro a Banda 

Fator RG 7 e Cristiano e 

Raphael no Baile do 

Governador.  

         Então vamos pôr em 

prática a música “Pra não 

dizer que não falei das 

flores”- vem, vamos 

embora, que esperar não é 

saber, quem sabe faz a hora, 

não espera acontecer” e 

partir para Caxambu, onde 

nós as receberemos de 

braços abertos e com o 

coração em festa.  

          Um beijo carinhoso 

para cada uma de vocês. 

 

                              Vani 

 

títulos Paul Harris que 

sonhei tanto. Sonhei??? 

Não, continuo sonhando 

pois sei que posso contar 

ainda com a contribuição 

de sua ASR, via depósito 

bancário, até 31.03.2018.  

        Os troféus já foram 

escolhidos – vão ficar 

lindos, bolsas, 

lembrancinhas, tudo 

preparado para receber 

você. 

        Palestras motivadoras, 

com pessoas de gabarito 

em muito enriquecerão a 

nossa Conferência, como o 

conceituado rotariano 

Márcio Cavalca Medeiros, 

a psicóloga Drª Camila 

Ribeiro Lobato, a 

Empresária e Diretora do 

Conselho Nacional da 

Mulher, a oliveirense Yêda 

Maria Fernal Cunha e o 

conceituado empresário 

itapecericano Fabiano 

Lopes Ferreira. 

        A parte social, 

conforme vocês estão 

acompanhando pelos 

vídeos que estamos 

divulgando vai ser um 

sucesso: Anos Dourados no 

Coquetel de Abertura, 

Grupo Abreu no Chá da 

Amizade e para fechar com 

chave de ouro a Banda 

Fator RG 7 e Cristiano e 

Raphael no Baile do 

Governador.  

         Então vamos pôr em 

prática a música “Pra não 

dizer que não falei das 

flores”- vem, vamos 

embora, que esperar não é 

saber, quem sabe faz a 

hora, não espera acontecer” 

e partir para Caxambu, 

onde nós as receberemos de 

braços abertos e com o 

coração em festa.  

          Um beijo carinhoso 

para cada uma de vocês. 

 

                              Vani 

 

Relatórios recebidos 
das ASR 

 
Relatórios de Janeiro/2018  

recebidos até o dia 5 de 

Fevereiro. 

 
BOA ESPERANÇA 
BOM SUCESSO 
CARMO DO CAJURU 
CARMO DA MATA 
CLAUDIO 
CRUZILIA 
DIVINOPOLIS OESTE 
IGUATAMA 
ITAJUBA 
ITAPECERICA 
ITAUNA 
MONTE SIÃO 
OLIVEIRA 
SÃO LOURENÇO 
SÃO TIAGO 
 
Obrigada a todas secretárias e bom 
Carnaval. 
Sônia – Secretária da Coordenadoria 
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 Monumental  

Adesão: Aguardem!  

Traje: Uniforme tradicional da 

ASR.  

 
Seja surpreendida por momentos 

inesquecíveis, pois quem carrega 

cor na vida, perfuma a alma! 

       Com especial carinho, 

Vani 

 

 Coordenadoria Distrital em 

Ação! 

 

Olá companheiras! A “47ª 

Conferência Rotarianos 

Fazendo a Diferença” está 

chegando.  

Comece a preparar a bagagem e 

não se esqueça de colocar entre 

tantas coisas o entusiasmo e a 

alegria.  

Sua presença é o brilho desta 

festa. Tudo está sendo 

preparado com muito carinho. 

Aguardamos você em cada um 

dos momentos desta 

programação,  

   Vem aí: 

    - XXXIX Encontro Distrital 

Das ASR - dia 19/05 (Sábado), 

às 10h00 - Anfiteatro Caxambu  

    - Chá da Amizade - Dia 19 

(Sábado) às 16h00 - Restaurante 

Monumental  

Adesão: Aguardem!  

Traje: Uniforme tradicional da 

 
Casas da  Amizade que são Notícia 

“A amizade é maravilhosa, ilumina o caminho da vida, 

espalha alegria e tem valor inestimável”. (Paul Percy Harris) 

O Governador João Márcio de Carvalho Rios, 1995/1996, 

associado do Rotary de Lavras será o Patrono da “47ª 

Conferência do Distrito 4560 – Rotarianos Fazendo a 

Diferença”. O casal Governador João Bosco Ribeiro Béze e 

Vani dedicam-lhe o honroso convite e nos convocam a 

homenagearmos este grande rotariano. Homem de caráter 

impar, de lisura e fidalguia e que muito faz em prol do 

Rotary. Acompanhado de sua esposa Coordenadora Distrital 

Nilda de Jesus Duarte Rios, Patronesse das ASR durante o 

evento maior do nosso Distrito 4560, abrilhantarão a nossa 

Conferência. Atue com integridade, Sirva com Amor, 

Trabalhe pela Paz” é o lema que os norteia e os conduz a 

fazerem a Diferença, Considerem-se abraçados por todo 

distrito queridos amigos, João Márcio e Nilda. 
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O distrito 4560 se sente 

entristecido com o falecimento 

de um de seus mais nobres  

líderes, o governador 2015/16 

Paulo Roberto Ramos  

Deus tem para todos nós um 

plano, Ele tem para todos nós 

uma missão. O grande segredo 

da vida é não sabermos qual é a 

nossa missão e qual é o nosso 

tempo na Terra. Mas Deus sabe 

de tudo. Deus sabe o que quer 

de nós. Quando Ele nos chama 

é porque a nossa missão já está 

cumprida, cabe a nós respeitar a 

vontade de Deus e pedir paz e 

consolo para aqueles que ficam. 

O amor de Deus nos fortalece, o 

amor de Deus nos guia e 

conforta. Nos momentos de dor, 

devemos entregar o nosso 

coração ao Senhor e Ele nos 

acalentará.  

Senhor nosso Deus, neste 

momento de dor e profunda 

tristeza causada pela perda do 

nosso amigo e companheiro, 

pedimos que o Senhor conforte 

os seus familiares, que traga 

paz, serenidade e compreensão. 

Que o Senhor receba o nosso 

companheiro em seu reino e lhe 

dê paz e o merecido descanso.  

Cremos que a nossa dor será 

amenizada pelas boas lembran-

ças de todos os momentos que 

tivemos a oportunidade de 

conviver com ele. Que o Senhor 

continue nos acompanhando e 

nos guiando com o seu amor e 

com a sua luz para continu-

armos com muita alegria a 

realizar o bem e promover a 

paz. 

Vá em paz companheiro Paulo!  

 
 

GA Emílio também falou 

sobre a Importância da 

participação de todos na 47ª 

Conferência em Caxambu 

nos dias 18/20 Maio.

 
 

GA Alécio Mendes realizou 

a visita no RC de Cambuí.  

Parabéns companheiros pelo 

espírito de união, de grupo e 

de muita organização. 

Obrigado pela acolhida e 

pelo carinho. 

 
 

Visitando o RC de Monte 

Sião o GA Alécio Mendes  

ele confirmou o lema “O 

Rotary faz a diferença.” Ver 

um clube sério, responsável, 

organizado e com estratégias 

bem definidas,  me enche de 

orgulho em ser Rotariano.   

 

 

 
 

 
 

 

Primeira reunião de 

treinamento do futuro Rotary 

Club de Capitólio realizado 

no dia 1º de fevereiro contou 

com presença do Gov 

assistente Patrick e Gov 

2014/15 Ângelo.  

 

 
 

Ga Emílio Iniciando já 3ª 

Visita Oficial, 23/01/2018 no 

Rotary Club de Lagoa da 

Prata-Princesa do Oeste,onde 

foi Abordado assunto, sobre 

a Fundação Rotária, Quadro 

Associativo, também a 

importância do clube estar 

em Dia, com Distrito, 

Revista Rotária, Metas no 

My ROTARY, em seguida 

falou sobre as Datas do Pets 

e Gats que serão realizados  

em Varginha.  

 
 

 

 

 

 

Nova Associada do RC Lavras Sul Mariana 

Hermeto, com seu padrinho e Presidente, Wilson 

Costa. Bem Vinda! 

 

Novos Associados: Dia 26/09 tomaram posse como novos 

rotarianos os companheiros Omar Barroso Brito e Luiz Sergio 

Leite no  Rotary de Itanhandu  

completando ao todo 20 companhei- 

ros. 

 

   Bem vindo também o compa- 

   nheiro do RC de Carmo do Cajuru 

   Rodrigo que recebeu o Distintivo 

   das mãos do governador João  

   Bosco Beze e seu padrinho foi o 

   companheiro GA Tovar. 

 

  Bem Vindos Novos Associados! 
 

   
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Novo companheiro do Rotary Club de Formiga,  

David Soares de Souza,  ele foi empossado no  

dia 15/01/2018, na foto ao lado do Coordenador 

dos GA Wemerson Simões. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

   

  

 



 
 
 

 

O Distrito 4560 possui um grande número de empresas que são empresas Cidadãs, 
Empresas que fazem a diferença e contribuem com a ABTRF, ajudando-nos a ajudar. São 
estas empresas que fazem a diferença no Distrito 4560. Obrigada! 
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CLUBES QUE SÃO NOTÍCIA 

   Alberto Bittencourt 

Carta Mensal do Distrito 4560 

 Errata: Informamos que na página 6 - "Clubes que são 

noticia", o Clube parceiro do 3º. Rotary Day em Pains, no 

dia 23/09/2017, foi o Rotary Clube de Pimenta - MAR 

DE MINAS, e não o RC de Pimenta. 

 

Rotary Club de Poços de Caldas - dia 11-10-2017-

Companheiros rotarianos visitam crianças da escola 

infantil," Cei Rotary Club " de Poços de Caldas para 

comemorar o dia da criança com salgados , refrigerante, 

bolo e entrega de brinquedos. 

 
 

Dia 12 de Outubro o Rotary Club de Lagoa da Prata 

Princesa do Oeste, comemorou mais uma vez o Dia das 

Crianças no bairro Sol Nascente em Lagoa da Prata/MG. 

Estiveram presentes cerca de 150 crianças, 13 Rotarianos, 

e mais 20 voluntários. O dia foi dedicado às crianças, 

onde o Rotary juntamente com o PSF do bairro Sol 

Nascente e o Grupo de Escoteiros, levaram uma manhã 

diferenciada a elas. Houve Cama Elástica, e foram 

distribuídos algodão doce, pipoca, brinquedos, cachorro-

quente, refrigerante e muitas guloseimas. Sem deixar de 

falar que animação e alegria não faltaram! E no dia 21 

realizou uma blitz educativa no semáforo da cidade, onde 

foram distribuídos cerca de 500 panfletos com informa-

ções do projeto End Polio Now! 

 

 

 

Rotary Club Guaxupé - Cafezais, fazendo a diferença em 

um projeto Sócio Ambiental, de recuperação de nascentes 

da região. 

 

 
 

O Rotary Club de Poços de Caldas em Parceria 

com UNIFEOB-S.J. BOA VISTA-SP, SECRETARIA 

DA EDUCAÇÃO-MG- POÇOS DE CALDAS-

SUPERIENTENDÊNCIA DE ENSINO - POÇOS DE 

CLADAS--MICROLINS ESCOLA DE INFORMÁ-

TICA E CNA-ESCOLA DE IDIOMAS, após abraçar o 

projeto “O Melhor Aluno da Escola Pública” do Rotary 

São João da Boa Vista e de mais 9 cidades da região, o 

UniFEOB também tornou-se parceira do Rotary Club de 

Poços de Caldas. 

Na noite de quinta-feira (18), os vencedores do concurso 

da cidade mineira, chamado “Aluno em Destaque da 

Escola Pública” foram revelados e Milena de Paula 

Oliveira, aluna da Escola Estadual David Campista, foi a 

grande vencedora. 

A estudante recebeu das mãos do reitor do UniFEOB, 

João Otávio Bastos Junqueira, uma bolsa de estudos 

integral e Milena escolheu o curso de Direito. “Eu amo 

grande vencedora. 

A estudante recebeu das mãos do reitor do UniFEOB, João 

Otávio Bastos Junqueira, uma bolsa de estudos integral para o 

curso de Direito. Outros prêmios foram distribuídos aos 

melhores..e, o Rotary Club de Poços de Caldas se 

responsabilizará em custear pelos materiais/livros da escola de 

inglês...O Clube também irá acompanhar os alunos premiados 

durante todo o ano. 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

    

   

   

      
 

 

      
 

 

     

 
Agende:  

 

Dias 18, 19 e 20 de maio você tem compromisso 

marcado com o casal Governador Béze e Vani e 

todo os Companheiros (as) do Distrito 4560.  

Antecipe sua reserva! Serão exclusivamente via 

telefone (035) 3341-9200 - Hotel Glória - 

Caxambu  

Forma de pagamento: 4x no cartão.  

Imperdível!  

Até lá  

               Fabiano e Magali 

               Casal Coordenador da Conferência 

-----------------------------------------------------------

---------------------------------------- 

Observações necessárias: 

 

*Eventos Formais: Traje Social ou Passeio 

Completo.  

* Na abertura, na Entrada das Bandeiras dos 

Municípios, somente entrará o Presidente que 

estiver de terno completo. 

*Respeitosamente solicitamos a compreensão de 

todos no sentido de NÃO deslocarem as mesas 

para melhor administração do espaço. 

----------------------------------------------------------- 

Conferencia Distrital – Desfile das 

bandeiras 

A comissão de cerimonial da Conferencia Distrital já 

está trabalhando para fazer um evento bonito para 

todos os que participarem da cerimônia de abertura da 

nossa conferencia. A Governadora Patrícia Gonçalves 

Nogueira responsável por este trabalho enviou e-mail 

a alguns clubes do distrito solicitando o envio de 

novas bandeiras das cidades. São elas: Arcos, Bambuí, 

Boa Esperança, Cambuí, Caxambu, Cristais, 

Divinópolis, Guaxupé, Ilicínea, Lagoa da Prata, 

Lavras, Machado, Nepomuceno, Ouro Fino, Perdões, 

Piumhi, Poços de Caldas, Pouso Alegre, São Gonçalo 

do Sapucaí, São Tiago, Três Pontas. As bandeiras da 

cidade podem ser enviadas ao Governador João Bosco 

Ribeiro Beze ou entregue nos próximos eventos 

distritais. Vamos colaborar! 

 

 

 

COMPANHEIROS PAUL HARRIS 

   Alberto 

Bittencourt 

 Conferencia Distrital 
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XLVII Conferência do Distrito 4560  
 
A Conferência do Distrito 4560, “Rotarianos 
Fazendo a Diferença”, será de 18 a 20 de maio 
de 2018 no delicioso e aconchegante Hotel 
Resort Glória. Conforto e qualidade com Pensão 
completa. 
Agende sua ida com antecedência no    Hotel 
Glória em Caxambu – MG – Av. Camilo Soares, 

590 – Centro – Tel. (35) 3341-9200 
Não Percam! 

CONFERÊNCIA DISTRITAL 

   Alberto Bittencourt 

 

  Caros Companheiros, Familiares e Convidados, 

 

A “47ª Conferência - Rotarianos Fazendo a Diferença” tem o propósito de oferecer a 

todos os rotarianos e convidados uma programação eficaz com palestras 

motivadoras, inspiradoras e informativas, momentos de prazer e companheirismo, 

coroada por eventos planejados para satisfazer a todo gosto.  

 

 
 

Momentos de boa música, descontração e alegria estão elencadas para compor o 

cenário. A Banda Fator RG7 possui uma super estrutura formada pelos irmãos 

Calixto a mais de 40 anos com a intenção de se divertir e fazer os outros se 

divertirem. Hoje é uma das maiores bandas show/baile do Brasil.  

Composta de 30 profissionais, possui uma rica estrutura de cenários e figurinos 

elaborados pra encantar quem assiste a um show. RG7 é  

Banda ganhadora por 10 anos consecutivos do premio qualidade Brasil como melhor 

banda show/baile do Brasil. 

 

 
 

Anos Dourados será a inspiração para o coquetel de abertura contando com toda 

magia do espaço que tem o rosto do rotariano.  

 
 

Esperamos você e sua família com boas energias, juntamente com o casal patrono 

desta conferência: João Márcio de Carvalho Rios e Nilda, e que na emoção dos 

pequenos detalhes esteja presente a imensa alegria em todos os corações.  

 

 

 
 

Agende:  

Dias 18, 19 e 20 de maio você tem compromisso marcado com o casal Governador 

Béze e Vani e todo os Companheiros (as) do Distrito 4560.  

Antecipe sua reserva! Serão exclusivamente via telefone (035) 3341-9200 - Hotel 

Glória - Caxambu  

Forma de pagamento: 4x no cartão.  

Imperdível!  

Até lá  



Entre a Solidariedade e o Corporativismo 

 
 
 

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Novo ano, novas conexões — Envolva o 
associados em potencial  

À medida que o novo ano se aproxima, pessoas de todo o 

mundo farão resoluções para viver vidas mais felizes, mais 

significativas e mais produtivas em 2018. Talvez elas queiram 

se engajar mais e retribuir pelo que têm. Talvez desejem 

melhorar o mundo em uma escala maior. Ou talvez esperem 

fazer novos amigos ou conexões profissionais. 

 

O seu clube está fazendo acompanhamento de associados 

em potencial? 

 

Todo mês de janeiro, vemos um aumento acentuado nas 

consultas sobre como se juntar ao Rotary. Associados em 

potencial nos contam sobre si mesmos e o que desejam em 

um Rotary Club pelo site rotary.org/join. Funcionários do 

Rotary fazem uma triagem dessas mensagens e as envia aos 

líderes distritais, que então combinam esses associados em 

potencial, ou indicações de candidatos à associação, com 

clubes que possam atender às suas necessidades. Cabe aos 

clubes garantir que essas pessoas que desejam fazer a 

diferença recebam uma resposta do Rotary. Saiba como você 

pode acompanhar as indicações de candidatos à 

associação para encontrar novos rotarianos incríveis. 

 

Qual a primeira impressão causada pelo seu clube?  

 

Seu clube é acolhedor para os convidados? Como você o 

promove? O folheto customizável lhe permite carregar fotos do 

seu clube em ação para divulgar seus projetos e eventos. 

 

Precisa de mais recursos?  
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Fevereiro – Mês da Paz e da 

Prevenção/Resolução de Conflitos 
 
 

Colaborar para o avanço da Paz e da Prevenção e Resolução 

de Conflitos é um dos mais importantes aspectos dos serviços 

do Rotary International. Como membros de uma organização 

mundial, os rotários encontram-se numa posição privilegiada 

de poder disseminar a boa-vontade no seu país e fora dele. 

Como já dizia Paul Harris, fundador do Rotary International: 

“Para promover a compreensão mundial, precisamos 

consciencializar um grande número de pessoas – rotarianos e 

não-rotarianos– e esta tarefa não pode ser realizada 

individualmente”. E, para comemorar o mês da Paz e da 

Prevenção e Resolução de Conflitos nada melhor do que criar 

consciência sobre a história do Rotary, divulgando os seus 

trabalhos.  

Compartilhando os sucessos do seu clube, estará contribuindo 

para que a imagem do Rotary seja respeitada e reconhecida 

pela comunidade. Além disso, para assegurar a existência de 

futuras gerações de rotários, o trabalho de promoção do Rotary 

deve ser realizado também entre os jovens. 

No dia 23 de Fevereiro, aniversário do Rotary, comemora-se 

também o dia da Paz e da Prevenção e Resolução de Conflitos. 

Todos os Clubes são incentivados a planear eventos para 

marcar o aniversário de 113 anos do Rotary. Nessa ocasião, 

todos os clubes devem prestar reconhecimento e dar destaque 

ao trabalho do Rotary em prol da compreensão, da amizade e 

da paz mundial. 

 

 

A solidariedade é antes de tudo um compromisso com a vida. 

Enquanto a solidariedade é aberta, o corporativismo é fechado. 

O corporativismo é um compromisso legal, expresso em organizações 

empresariais, tribais, clânicas, dinásticas e outras. 

A solidariedade é um valor social, baseada no vínculo fraterno com os 

valores humanos 

O corporativismo reúne pessoas com interesses comuns. É encontrado em 

sindicatos, federações, centrais de trabalhadores, ordens e conselhos 

profissionais, associações classistas. São órgãos criados para defesa, proteção 

e satisfação das exigências de seus próprios integrantes. 

Entretanto, existem muitas associações corporativas, cuja finalidade é a 

prática da solidariedade. São as ONGs, irmandades, clubes de serviços, 

confrarias, cujos campos de intervenção são sempre a favor da humanidade. 

A nível institucional, o próprio Estado é uma organização corporativista. A 

segurança pública, o sistema previdenciário, os três poderes, as empresas 

estatais e mistas, são exemplos. 

O sistema político partidário, que deveria ser solidário, organizado para 

representar o cidadão, na defesa de seus direitos e, assim, facilitar o 

cumprimento de seus deveres, na verdade é o mais corporativista, já que seu 

único interesse reside na conquista e manutenção do poder pelo poder. 

A solidariedade humana é especialmente importante. É baseada na atenção 

ao outro, pela convicção de que todos nós pertencemos a uma humanidade 

comum e que, portanto, somos irmãos. Essa convicção nos leva a defender 

uma concepção da sociedade baseada na justiça social, no compartilhamento, 

na saúde e na assistência aos menos favorecidos. 

A solidariedade também responde ao desejo de preservar o meio ambiente 

como um bem comum, para garantir que o futuro do planeta Terra esteja vivo 

em saúde, segurança e liberdade, capaz de satisfazer às necessidades básicas 

do ser humano. Hoje, como ontem, a solidariedade é essencial à cidadania. 

Um dos propósitos da solidariedade é mobilizar o cidadão comum, tirá-lo da 

indiferença e especialmente, resistir àqueles que, sendo moralmente mais 

fracos, possam constituir massa de manobra para desordeiros de todos os 

tipos. A solidariedade abomina, em particular, todas as formas de exploração 

do homem, geradora de miséria e de sofrimento. A solidariedade acolhe, 

protege e cuida de todos os perseguidos, exilados, refugiados, migrantes, 

clandestinos, vítimas de catástrofes, cataclismas e outros. No entanto, nem 

tudo são sombras. 

Além das organizações de elevada ação solidária, deve-se destacar, a ação de 

indivíduos e grupos de indivíduos que se mobilizam para ajudar seres 

humanos excluídos socialmente, reduzidos às condições mais precárias, 

indignas, sub-humanas e injustas. Faz parte da solidariedade, de forma 

obrigatória, unir forças para exigir dos governantes, lideres e dirigentes do 

Estado, a implementação das políticas públicas necessárias ao respeito, à 

proteção, à dignidade humana. Ação essa que é, sob todos os aspectos, 

inegociável.  Governador Alberto Bittencourt – Distrito 4500 

 

 

Essa é a Jennifer Caravelli Perdigão, estudante 

de medicina que foi para a Índia no Programa 

NGSE. 

Ela é patrocinada pelo Rotary de Divinópolis 

Leste. 

 
 

INTERCÂMBIO  DE JOVENS DO DISTRITO 4560 

   Alberto Bittencourt 
 

 

 

 
O Intercâmbio de Jovens modalidade Novas 

Gerações – NGSE (em inglês, New 

Generation Service Exchange) é o 

intercambio destinado a promover 

oportunidades para jovens com idade entre 

21 e 30 anos, trocar experiências 

profissionais e desenvolvimento na sua área 

de atuação. Este intercâmbio também busca a 

integração entre as diferentes culturas. 

http://rotary.msgfocus.com/c/11f1RyL3lojOY9tuuIjsWVXDWPz
http://rotary.msgfocus.com/c/11f1RGxM0dujVAx2DRRxtkJWhKM
http://rotary.msgfocus.com/c/11f1RGxM0dujVAx2DRRxtkJWhKM
http://rotary.msgfocus.com/c/11f1RGxM0dujVAx2DRRxtkJWhKM
http://rotary.msgfocus.com/c/11f1ROkuF2EOT1AAN1pBZJweCFZ


 
 
 
 
 
 

O Numero de associados registrado com data de  30/06/2017são dados do RI –             N/I= Não Informado-  

Ranking de Frequência do Mês de Janeiro 
Ranking de frequência até 25 sócios Ranking de frequência acima 26 sócios  

Classificação Rotary Club  Classificação Rotary Club  
1º lugar Itajubá ; Itajubá Oeste – 100% 1º lugar Itaúna – 91,63%  

2º lugar Itanhandu – 92% 2º lugar Elói Mendes – 86,50%  

3º lugar Camacho – 90,10% 3º lugar Carmo do Cajuru – 83,75%  

4º lugar Lavras – 90% 4º lugar Divinópolis Leste – 82,64%  

Quadro Estatístico de Frequência e Movimentação de Sócios - D 4560 - Janeiro 2018 

Nº Rotary Club de 
Nº 

Reuniões 

Sócios Informados por: Admissão Baixas % 

RI 
30/06/2017 

Club 
31/01/2018 

Jan/ 
2018 

Jan/ 
2018 Frequência 

1 Alfenas(8192) N/I 12 12 - -  

2 Alfenas- Norte (8193)  N/I 14 14 - -  

3 Arcos  (8194) 03 11 16 - - 56,25 

4 Bambuí (8195) N/I 19 21 - -  

5 Boa Esperança (8196) 05 22 21 - - 80,00 

6 Bom Sucesso (25292) 04 14 14 - - 89,27 

7 Brazópolis (8198) N/I 10 10 - -  

8 Camacho (84366) 02 09 11 - - 90,10 

9 Cambuí (30655) 04 11 10 - - 87,50 

10 Cambuquira (8199) N/I 15 15 - -  

11 Campo Belo (8201) N/I 23 23 - -  

12 Candeias (8202) N/I 21 21 - -  

13 Carmo da Mata (51050) 05 17 13 - - 73,83 

14 Carmo do Cajuru (8204) 02 31 32 - - 83,75 

15 Carmo do Rio Claro (8205) N/I 22 24 - -  

16 Caxambu (8206) 02 14 14 - - 64,35 

17 Cláudio (8207) 03 19 19  - 67,00 

18 Córrego Fundo (82468) N/I 19 19 - -  

19 Cristais (22913) N/I 20 20 - -  

20 Cruzília (8208) N/I 11 12 - -  

21 Divinópolis (8209) 04 14 14 - - 75,00 

22 Divinópolis Leste (8210) 03 39 40 - 01 82,64 

23 Divinópolis Oeste (8211) N/I 36 36 - -  

24 E-Club Esperanto (88478) N/I 20 23 - -  

25 Elói Mendes (8212) 05 39 43 - - 86,50 

26 Formiga (8213) N/I 24 28 - -  

27 Guaxupé (8214) 03 18 19  - 78,00 

28 Guaxupé – Cafezais (87147) 04 14 11 - 03 74,00 

29 Iguatama (8215) 03 20 21  - 66,69 

30 Ilicínea (84198) N/I 05 05 - -  

31 Itajubá (8216) 04 17 19 - - 100,00 

32 Itajubá 19 de Março (25350) 04 07 09 - - 86,10 

33 Itajubá-Oeste  (8219) 04 16 17 - - 100,00 

34 Itanhandú (24157) 04 18 18 - - 92,00 

35 Itapecerica (8219) 04 35 36 - - 80,00 

36 Itaúna  (8220) 04 32 33 - - 91,63 

37 Itaúna-Cidade Educativa (22535) 03 21 18 - - 74,01 

38 Itaúna-Cidade Universitária (22536 03 20 20 - - 83,30 

39 Lagoa Prata-Princesa Oeste(87202) 04 14 17 - - 76,50 

40 Lavras  (8223) 03 14 17  - 90,00 

41 Lavras-Dos Ipês (86677) N/I 18 18 - -  

42 Lavras-Sul (8224) N/I 26 24 - -  

43 Machado (8225) 04 21 22 01 - 81,60 

44 Mateus Leme – Centro (82941) 04 12 13 - - 80,00 

45 Monsenhor Paulo (8227) N/I 17 17 - -  

46 Monte Sião (27238) 04 14 15 - - 65,00 

47 Nepomuceno (86214) N/I 12 12 - -  

48 Oliveira (8228) 03 18 18 - - 74,10 

49 Ouro Fino (64674) 03 15 13 - - 70,00 

50 Pains (8229) 03 17 20 - - 81,00 

51 Perdões (58389) N/I 11 11 - -  

52 Pimenta (51506) N/I 13 15 - -  

53 Pimenta- Mar de Minas(88244) N/I 16 14 - -  

54 Piumhi (8230)  N/I 31 30 - -  

55 Poços de Caldas  (8232)  03 18 18 - - 79,17 

56 Poços de Caldas Sul (8233)  N/I 22 22 - -  

57 Pouso Alegre-Das Gerais (60746) 04 13 12 - - 83,00 

58 Pouso Alegre-Sul  (51719) 03 27 30 - - 54,00 

59 São Gonçalo do Sapucaí (8236) N/I 21 20 - -  

60 São Lourenço (8237) N/I 09 09 - -  

61 São Tiago (8238) 02 14 17 - - 72,55 

62 Três Corações (8240) N/I 26 28 - -  

63 Três Pontas (8241) N/I 18 20 - -  

64 Varginha (8242) 03 25 26 - - 80,76 

 Total de companheiros no Mês  1187 1229 01 04  

Ainda há tempo para a 
venda dos bilhetes do 
Festival de Prêmios  

 
Quando enviamos os 
bilhetes, encaminhamos 
um regulamento para o 
presidente do clube 
dando todas as 
informações, bem como 
uma carta referente ao 
assunto, acreditamos que 
ainda há tempo para a 
venda dos bilhetes e 
concorrerem aos prêmios 
que serão ofertados na 
Conferencia e o saldo 
restante será 
encaminhado a Fundação 
Rotária. em nome de seu 
clube.  
O prazo para o acerto 
final será dia 30 de abril 
pois no dia 12 de maio 
corre o carro pela Loteria 
Federal, mas o endereço 
para devolução dos 
bilhetes não vendidos e a 
relação dos vendidos 
poderá ser enviado para 
meu endereço e os 
depósitos financeiros 
deverão ser feitos 
conforme informação de 
nossa companheira Ana 
Maria. 
Carlos Alberto Araujo 
Peçanha 
Rua Muriaé, 1370 - Bairro 
São Judas Tadeu 
35501-250   Divinópolis 
MG. 
 
AINDA HA TEMPO, 
VAMOS COLABORAR 
COM O GOV. BÉZE  E A 
FUNDAÇÃO ROTÁRIA. 

 
     

 
 
A frequência deverá ser 

informada, no endereço: 

http://sistemas.rotary4560.org

.br/ e no email 

hortaribeiro@gmail.com        
 

Festival de Prêmios 
Carta Mensal do Distrito 4560 Página 9  

https://maps.google.com/?q=Rua+Muria%C3%A9+1370&entry=gmail&source=g
http://sistemas.rotary4560.org.br/
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Conferência Multidistrital de Rotaract Club's  

(CONARC)  foi realizada na cidade de Santa Cruz do 

Sul/RS, do dia 24 a 28 de janeiro. Estiveram presentes 

rotaractianos de todos os distritos do Brasil, totalizando 

um número de 500 participantes aproximadamente.  

 Durante a conferência ocorreu o Concurso Nacional de 

Projetos (CNP) e o Concurso Nacional de Oratória 

(CNO). 

 O Distrito 4560 trouxe dois prêmios para casa. Um de 

melhor projeto na Avenida de Serviços Internos, pelo 

projeto Geração de Valor II, realizado pelo Rotaract 

Club de Elói Mendes e outro foi o do Concurso 

Nacional de Oratória, cujo campeão foi o companheiro 

Cassiano Alves Bueno, também do Rotaract Club de 

Elói Mendes. Cassiano disputou com outros 28 oradores 

do Brasil inteiro. Elói Mendes também alcançou a 2ª 

colocação no CNP na categoria de Imagem Pública 

pelo projeto Jovens Talentos. 

 Além disso, participei da reunião de Representantes 

Distritais de Rotaract realizada pela Rotaract Brasil, 

onde escolhemos o próximo presidente da MDIO Brasil, 

que será a companheira Luma Moreschi do Distrito 

4630. 

Acredito que de todos os eventos que participei nesses 

meus quase seis anos de família, nunca vivenciei algo 

tão emocionante. Foram tantos momentos de 

aprendizado, companheirismo, diversão e muita 

emoção. Choramos bastante quando nosso distrito foi 

campeão. A alegria é imensa. 

 Do Distrito 4560, estiveram presentes na reunião, eu 

Helder Lopes (RDR 2017-18), o companheiro Rotariano 

João Paulo Elizei Zatti, o Presidente do Rotaract Club 

de Elói Mendes Vinícius de Morais e orador Cassiano 

Alves Bueno. 

 

 

 
 

 



Clubes que são Notícia 
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Projeto Uma vida uma Árvore 
O Rotary Club de Lagoa da Prata Princesa do Oeste 

realizou no domingo (28/01/2018), o plantio de cerca de 

300 mudas de árvores na Estação de Tratamento de Água e 

Esgoto de Lagoa da Prata.  

O projeto iniciou-se em 2016, quando um ex-diretor da 

comissão de meio ambiente (Sérgio Couto), trouxe a idéia 

de Belo Horizonte para demonstrar a responsabilidade 

ambiental. Segundo a coordenação do Rotary, o projeto 

visa presentear cada criança que nascer em Lagoa da Prata 

com o plantio de uma árvore e um certificado de 

participação no projeto. 

Essa é a segunda edição do projeto que, desta vez, foi 

destinado para as crianças nascidas em 2017. No local, 

estiveram presentes cerca de 35 crianças, que receberam 

seus certificados de participação. 

Este ano, o projeto ocorreu contou com a presença dos 

Doutorzinhos da Alegria, que levaram animação para o 

evento. Esteve presente também o Governador do Rotary 

do Distrito 4560 o Sr. Emílio Carlos Barbosa e o Presidente 

do Sicoob Crediprata, Antonio Claret.  

“Associar o nascimento de uma criança ao plantio de uma 

árvore é o nosso compromisso com a responsabilidade 

ambiental, pois estamos pensando nas novas gerações e na 

preservação do Meio Ambiente”. Rotary Club da Lagoa da 

Prata Princesa do Oeste. 

 

 

 

 

 



Clubes que São Notícia  ENTRE SEM BATER 

 Deixe entrar sem bater, meu amigo, os que morrem de frio, 

mais por falta de amor do que da roupa. Deixe entrar sem 

bater os que perderam o rumo dos trilhos complicados da 

existência; talvez achem no céu de seu abraço a estrela de 

Belém. 

Deixe entrar sem bater os que têm fome mais de 

carinho do que de pão, e reparta com eles sua vida, que vale 

muito mais do que seu dinheiro. Deixe entrar sem bater os 

que chegam a pé, empoeirados e cansados, porque a 

passagem do destino era cara demais e ninguém lhes pagou 

sequer o bilhete da terceira classe no trem da felicidade. 

Deixe entrar sem bater os enjeitados no princípio: 

filhos de mães solteiras, filhos do prazer criminoso e 

egoísta. Deixe entrar sem bater os enjeitados no fim: os 

velhos e velhinhas que deram tudo de si, que perderam as 

pétalas da vida em benefício dos frutos – seus filhos -, e 

agora, são deixados a murchar no fundo dos asilos. 

Deixe entrar sem bater os esquecidos por não 

poderem mais fazer carinhos, porque ficaram tão grossas 

suas mãos - com calos e feridas do trabalho - que agora 

suas carícias parecem que machucam a face que os rejeita. 

Deixe entrar sem bater, como se a casa fosse deles, os que 

não tiveram tempo de ser crianças, porque a vida lhes 

impôs uma enxada nas mãos, quando deveria pôr nelas 

algum tipo de brinquedo. 

Deixe entrar sem bater os que nunca tiveram 

sorrisos em seus lábios, porque a lágrima chegava sempre 

primeiro, entrando-lhes pelo canto da boca e estragando 

com sal o doce da alegria. 

Deixe entrar sem bater todos estes, sem temer que 

falte espaço, porque no coração de um cristão sempre cabe 

mais um, e até milhares, e depois que tiver a sala do seu 

peito lotada de infelizes, aleijados e famintos, você vai ter, 

amigo, a maior das surpresas: verá que a face torturada de 

tantos desgraçados se transforma; de repente, no rosto 

luminoso e sorridente de Jesus, falando assim só para você: 

“Meu caro amigo, agora é a sua vez; entre você também 

sem bater, a casa é sua. O céu é todo seu!” 

(Texto de autor desconhecido) 

 

Companheiros do Rotary Club de Carmo do Cajuru, 

participando de mais uma reunião com Rotaract e Interact 

de São Gonçalo do Pará. 
 

 
Atendendo ao compromisso firmado com o Governador 

João Beze, o Rotary Club de Carmo do Cajuru, fez o 

plantio de 350 árvores nas margens do Rio Pará. 

 
No sábado 3 de fevereiro o Rotary Club de Carmo do 

Cajuru fez o plantio de mais 100 árvores, desta vez na 

propriedade do Companheiro Marinho. 
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   Importância e Necessidade de Cuidar do Meio Ambiente –  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prezados Companheiros do Distrito 4560, 

  

Falar da importância e da necessidade de cuidados com o 

meio ambiente creio não se fazer necessário, em especial na 

família rotária, onde temos certeza que são pessoas 

esclarecidas e cientes de suas responsabilidades, em 

especial com o meio ambiente. 

  

É certo, companheiros, que o meio ambiente é 

induvidosamente responsável pela água que bebemos e 

pelo ar que respiramos, certamente a água e o ar que temos 

é suficiente para todos nós, mas será suficiente para os 

nossos filhos, netos e bisnetos, enfim, para as próximas 

gerações ?  Como seremos lembrados no futuro? 

  

Companheiros, independentemente dos diversos 

entendimentos, vamos dar continuidade à nossa campanha 

ambiental. 

  

Nosso Presidente de Rotary International, IAN RISELEY, 

singela e sabiamente pediu a cada rotariano no mundo, que 

plantasse ao menos uma árvore, o que é um pedido bem 

simples e fácil de ser cumprido. Naturalmente com exceção 

do eucalipto, que é discutível seu benefício ambiental, não 

importa o tipo de árvore, e esta pode ser plantada em frente  

à  sua casa, escola, trabalho, propriedade rural, margem de 

rios e nascentes. Outra boa opção são as árvores frutíferas, 

que além de benéficas ao meio ambiente, também 

produzem frutos sempre saudáveis. 

  

Prezados, é importante que esta campanha seja sempre feita 

com a participação de toda a família rotária, ou seja, nossos 

familiares, Rotaract, Interact, Rotary Kids, escolas e 

comunidade. 

  

Senhores Presidentes, Secretários e demais Diretores, 

necessito que me enviem através do 

Email, aristidesgarcia.adv@hotmail.com, informações 

sobre todos os trabalhos ambientais promovidos pelo seu 

Club de Rotary a partir do ano rotário de 2.013/2.014, pois 

o ano rotário de 2.012/2.013 já me foi informado por 

ocasião de nossa administração, entretanto em caso de 

dúvidas podem mandar tudo junto. 

  

Na Conferência Distrital, será feita uma premiação aos 

cinco primeiros colocados, entretanto, todos serão 

destacados.  

  

A Comissão de Meio Ambiente e Sustentabilidade neste 

ano rotário, é composta pelos seguintes companheiros: 

  

Presidente da Comissão: 
ARISTIDES BERALDO GARCIA 

Rotary Club de Arcos 

E-mail: aristidesgarcia.adv@hotmail.com 

Fone: (37) 3351.3191 ou (37) 9.8837.3885 

  

Membros: 
JOÃO MÁRCIO DE CARVALHO RIOS 

Rotary Club de Lavras 

E-mail: jmcr@dbi.ufla.br 

Fone: (35) 35-3821.1654 ou (35) 9.9979.0939 

  

Membros: 
JOÃO MÁRCIO DE CARVALHO RIOS 

Rotary Club de Lavras 

E-mail: jmcr@dbi.ufla.br 

Fone: (35) 35-3821.1654 ou (35) 9.9979.0939 

 

ROGÉRIO DA SILVA SANTOS 

Rotary Club de Oliveira 

E-mail: rogerio_sool@hotmail.com 

Fone: (37) 9.9903.1267 

 

JOSÉ ANTÔNIO DE REZENDE 

Rotary Club de Pimenta 

E-mail: jarezende13@bol.com.br 

Fone: (37) 9.9909.8202 

 

MARCÍLIO ANANIAS DOS SANTOS 

Rotary Club de Oliveira 

E-mail: fabricadaeliana@gmail.com 

Fone: (37) 9.9925.1916 

 

GERALDO NÉLIO DO COUTO 

Rotary Club de Cristais 

E-mail: geraldosantino@hotmail.com 

Fone: (37) 9.9141.0639 

 

ALEX BRYNNER DE REZENDE 

Rotary Club de Oliveira 

E-mail: contato@nettronica.com.br 

Fone: (37) 3331.7607 ou (37) 9.8806.8868 

 

ANTÔNIO BICALHO COSTA 

Rotary Club de Oliveira 

E-mail: abicalhoc@yahoo.com 

Fone: (37) 3331.1687 

 

Um abraço rotário a todos vocês. 

Rotariamente, 

ARISTIDES BERALDO GARCIA 
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Prestação de Contas – Distrito 4560 – Ano Rotário 2017/18 

Arrecadação Anual – com a Per capta Distrital – 31/01/2018 
Material apresentado pelo Tesoureiro Distrital Nivaldo Selmo Diniz Araújo- ano Rotário 2017/18 

NÚMERO VALOR     
RECEITA 

REALIZADA 
  

ASSOCIADOS PERCAPTA TOTAL   153.908,85   

1172 R$ 188,00 
R$ 

220.336,00 
  DESPESAS    

VALOR A SER DISTRIBUÍDO 
R$ 

200.336,00 
  678,25   

   
      

DISTRIBUIÇÃO E GASTOS 

DESCRIÇÃO/% 
RECEITA 

PREV 
RECEITA 

REAL 
DESPESAS SALDO 

CONFERÊNCIA - 60% 120.201,60 92.345,31 16.656,95 75.688,36 
DESP. GOV. INDICADO -3 % 6.010,08 4.617,27 939,73 3.677,54 
COLÉGIO GOVERNADORES - 5% 10.016,80 7.695,44 3.539,81 4.155,63 
DESP. GOV. ELEITO -7 % 14.023,52 10.773,62 47,48 10.726,14 
DESP ROTARACT/INTERACT - 4% 8.013,44 6.156,35 2.504,05 3.652,30 
DESP DO GOVERNADOR - 14% 

 
28.047,04 21.547,24 4.117,99 17.429,25 

GOV ASSISTENTES - 7% 
 

14.023,52 10.773,62 47,48 10.726,14 
ESCRITÓRIO CENTRAL - LAVRAS 9,07% 20.000,00 2.500,00 8.439,50 .5.939,50 

TOTAIS 220.336,00 156.408,85 36.292,98 120.115,87 

      OBS: 1172 É O NÚMERO DE ASSOCIADOS EM 04 DE JULHO DE  2017 EM R.I. 
 O PERCENTUAL A SER DISTRIBUÍDO PARA A ATIVIDADES DISTRITAIS SERÁ O TOTAL DE ARRECADAÇÃO  

PREVISTO, MENOS O VALOR PREVISTO PARA DESPESAS COM ESCRITÓRIO CENTRAL - LAVRAS 
BALANCETE ESTÁ DISPONÍVEL NO SITE WWW.ROTARY4560.ORG.BR 

 
Rotary Showcase -  

Showcase 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Página 14     Carta Mensal do Distrito 4560 

Sugerimos que dê uma lida no número de inclusões na plataforma do Rotary, especificamente no ROTARY Showcase. 

Nosso Distrito apenas existem 117 projetos lançados. 

Se a opção está disponível há pelo menos 6 anos, será que o número de inclusões mínimo não seria um projeto por clube 

multiplicado pelo número de clubes da região? Qual a conclusão que você tira? 

Então convidamos você e seu Rotary Club a fazer uma inserção na plataforma por meio desta ferramenta ainda neste ano rotário. 

Vamos? Vamos, mesmo? Legal, gostei de seu “concordo”. 

Esse mecanismo é ENDOMARKETING, entretanto, o nosso STAFF em Evanston pode usar algum dos projetos descritos para 

divulgar ao Mundo além das fronteiras rotárias. 

Acesse a plataforma do Rotary, faça o login, clique em Espaço do Associado e você encontrará o link Rotary Showcase em 

Ferramentas on-line. 

E clicando, a primeira tela exibe alguns números fantásticos. É para refletir!  

Bem... 

Voltaremos a falar sobre esse assunto, ficando no aguardo de sua história. 

 
 



Momentos que só o Rotary nos Proporciona -  

 
Será que ele iria atravessar os Estados Unidos do extremo 

norte até a Flórida para passar um final de semana com duas 

amigas que ele não via a mais de cinco anos? 

Quando descemos no aeroporto de Orlando procuramos pelo 

Scott e não o vimos, então caímos na realidade e pensamos 

que ele tivesse feito uma brincadeira. Já estávamos saindo 

para o Hotel quando ele aparece do nada, tinha ficado 

escondido para nos fazer uma surpresa. Ai então vimos que 

a magia de Rotary era verdadeira. Uma pessoa que Rotary 

tinha colocado em nossos caminhos atravessou os Estados 

Unidos para encontrar duas amigas por um final de semana. 

Depois de alojados fomos conversar sobre a viagem e 

queríamos saber como ele tinha nos descoberto em Nova 

York, sendo que não falamos nada anteriormente com ele 

sobre esta viagem. Scott nos contou que ligou para nossa 

casa no Brasil para cumprimentar minha irmã pelo 

aniversario e minha mãe disse que estávamos viajando e que 

neste dia estávamos em Nova York. Ele quis saber o hotel, 

telefone, etc. Minha mãe não sabendo falar inglês olhou no 

roteiro que tínhamos deixado em casa e falou o Hotel 

simplesmente. Só que ela não sabia que estava dizendo o 

nome da rede de hotéis e esta rede tinha exatamente 22 

hotéis em Nova York. Scott nos encontrou no decimo sexto 

que ligou. Quem faria isto para simplesmente desejar feliz 

aniversario. Tinha que ser alguém que Rotary tinha dado 

uma ajuda e mostrado um mundo diferente quando ele veio 

ao Brasil. 

E repetindo como comecei… 

 
Passamos um final de semana maravilhoso com ele na 

Disney e ele nos deixou curtindo o local, mas com muita 

saudade. Depois deste encontro nunca mais nos vimos 

pessoalmente, somente mantivemos contatos por telefone e 

cartas. Já se passaram 32 anos da vinda deste grupo no 

Brasil e 26 de nosso encontro, mas com certeza se nos 

encontramos novamente iremos conversar como velhos 

amigos. 

Este momento foi um dos muitos que Rotary me 

proporcionou e que faz com que eu acredite cada vez mais 

nesta notável instituição. 

 

Por Patrícia Gonçalves Nogueira, 
Governadora 2001-2002, Distrito 4560,  

Rotary de Itaúna 

Começo pelo fim… 

Passamos um final de semana maravilhoso com ele na 

Disney e ele nos deixou curtindo o local, mas com muita 

saudade. Depois deste encontro nunca mais nos vimos 

pessoalmente, somente mantivemos contatos por telefone e 

cartas. Já se passaram 32 anos da vinda deste grupo ao 

Brasil e 26 de nosso encontro, mas com certeza se nos 

encontrarmos novamente iremos conversar como velhos 

amigos. 

Este momento foi um dos muitos que Rotary me 

proporcionou e que faz com que eu acredite cada vez mais 

nesta notável instituição. 

… e continuo pelo início … 

Minha vida e o movimento rotário sempre andaram juntos. 

Sou neta e filha de rotarianos, sócios fundadores do clube 

rotário mais antigo de minha cidade do qual hoje sou sócia 

representativa. 

Em junho de 1963 quando comecei meus primeiros 

contatos com Rotary ainda era uma criança, mas meu pai 

sempre fazia questão de levar a família em todos os 

eventos. Inúmeras vezes os acompanhei em conferências e 

outros eventos rotários, isto com certeza meu deu uma 

visão muito positiva da instituição. 

Durante vários anos recebemos jovens intercambistas em 

nossa casa e quando iam embora já eram membros da 

família. Infelizmente meus pais não me permitiram fazer o 

intercambio de jovens, coisas de famílias tradicionais do 

interior de Minas. Mas mais tarde pude proporcionar a 

meus sobrinhos esta sensacional experiência. 

Em 1989, logo que a entrada da mulher em Rotary foi 

permitida ingressei no Rotary de Itaúna e iniciei uma 

caminhada em Rotary com outros olhos. 

Começamos nossa experiência com outro programa rotário 

o Intercâmbio de Grupos de Estudos – IGE. Recebemos em 

nossa casa para o período de adaptação mais de vinte 

grupos, de varias partes do mundo, mas com certeza alguns 

foram mais marcantes. 

O primeiro IGE que fizemos foi com os estados de 

Wisconsin e Minessota nos Estados Unidos. Recebemos o 

grupo em nossa cidade no ano de 1986 e uma grande 

amizade se formou entre nossa família e todos os membros 

do grupo. Os anos foram passando, os laços se estreitando. 

Tivemos oportunidade de fazer uma viagem de estudos 

para os Estados Unidos e fomos recebidos com muito 

carinho pelos integrantes do grupo em suas casas. 

Em junho de 1991 fomos participar da Convenção de 

Rotary no México e depois fizemos um giro por várias 

cidades do México, Estados Unidos e Canadá. No final da 

viagem eu e minha irmã fomos passar uma semana na 

Disneyworld. Em meados de junho era aniversario de 

minha irmã e estávamos em Nova Iorque, quando de 

repente toca o telefone do Hotel e era um dos membros do 

IGE – Scott de Minessota, que tinha nos encontrado, sendo 

que não tínhamos falado com ele sobre esta viagem, pois 

como estávamos viajando em grupo não teríamos 

oportunidade de visitá-lo. 

Conversarmos com ele como estava sendo nossa viagem e 

o que ainda iria acontecer, falando inclusive sobre a nossa 

ida para a Disneyworld. Para nossa surpresa ele disse, irei à 

Disney encontrar com vocês. Ficamos sem palavras. Será 

que ele iria atravessar os Estados Unidos do extremo norte 

até a Flórida para passar um final de semana com duas 

amigas que ele não via a mais de cinco anos? 
Quando descemos no aeroporto de Orlando procuramos pelo Scott e não o vimos, 
então caímos na realidade e pesamos que ele tivesse feito uma brincadeira. Já 
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