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Prezados companheiros e 

companheiras, é com enorme 

satisfação que mais uma vez 

nos dirigimos a vocês. 

 Este mês de março o 

enfoque é Recursos Hídricos 

e Saneamento. Cada ano 

mais Rotary Clubs em todo o 

mundo Rotário - e no 

Distrito 4560 - estão fazendo 

projetos de água e sanea-

mento. Água e saneamento é 

uma das seis áreas de 

enfoque da nossa Fundação. 

Não é surpreendente?  

Vimos que nos últimos anos, 

as grandes cidades vêm 

apresentando um crescimen-

to populacional desorde-

nado e, com esse cresci-

mento, ocorre o aumento do 

consumo de água, além da 

utilização inadequada dos 

recursos naturais, provo-

cando sérios problemas 

ambientais e sociais. 

Ainda hoje, principalmente 

no Brasil, o senso comum é 

de que a água é inesgotável. 

A verdade é que “a água 

distribui-se de modo irregu-

lar, no tempo e no espaço, 

em função das condições 

geográficas, climáticas e 

meteorológicas. A água, 

embora renovável, deve, 

então, ser considerada 

recurso finito e de ocorrência 

aleatória”.  

 Em resumo, podemos 

concluir que a má gestão e 

conscientização da popula-

ção no que diz respeito aos 

recursos hídricos estão 

levando o Brasil ao compro-

metimento futuro da qua-

lidade e quantidade da água. 

Há falta de planejamento nos 

órgãos públicos responsá-

veis, mas nós rotarianos 

podemos de alguma maneira 

ajudar. 

 

O acesso à água potável e 

saneamento adequado é 

fundamental para a 

construção de comunidades 

saudáveis. Ainda hoje, vários 

países e até no Brasil 

presenciamos falta de 

saneamento e água tratada. 

Nós, rotarianos fazemos uma 

grande diferença em 

responder a esta necessidade 

humana básica. É um serviço 

gratificante,  agradável para 

trabalhar com rotarianos e 

clubes, não só do nosso 

distrito mas dos Rotarys de 

todo o mundo.  

Sabemos que, água limpa é 

uma necessidade básica dos 

seres humanos. Mas, 

infelizmente 2,6 bilhões de 

pessoas não têm acesso a 

instalações sanitárias ade-

quadas e morrem em decor-

rência de doenças causadas 

por água contaminada – algo 

que pode ser solucionado 

com melhor saneamento. 

Diariamente, 6.000 crianças 

morrem de doenças 

diarreicas causadas pela falta 

de saneamento e água trata-

da. Pessoas que têm acesso à 

água potável, especialmente 

crianças, vivem de forma 

mais saudável e produtiva. 

O que pedimos, compa-

nheiros e companheiras, é 

que seu clube promova a 

conscientização da popula-

ção do que apontamos e 

também apresente soluções 

de baixo custo, como 

pastilhas de cloro, garrafas 

PET (plástico transparente) é 

ideal para desinfetar 

quantidades pequenas de 

água de baixa turvação que 

podem ser expostas ao sol 

durante seis horas para 

melhorar a qualidade da água 

em comunidades de sua 

cidade;  forneça filtros 

d’água, de cerâmica ,  

trabalhe com a comunidade 

para identificar suas 

necessidades e definir 

soluções apropriadas.  Faça 

com que a comunidade se 

sinta responsável pelo 

projeto e garanta seu sucesso 

e sustentabilidade  

Nós podemos fazer a 

diferença. 

 

Agende-se 

 

Março de  2016 
Mês dos Recursos 
Hídricos e Saneamento 
Dias 11 e 12 – PETS - 
Varginha - UNIFAL 
Dias 18 a 20 – XIX 
Regocentro em Caxambu 
– Hotel Glória 
 
Abril de 2016 
Mês da Saúde Materno 
Infantil 
Dia 16 - Assembleia 
Distrital – Cidade de 
Lavras 
Dia 22 a 25 – ADIRC - 
Guaxupé 
 
Maio de 2016 
Mês dos Serviços a 
Juventude 
Dias 13 a 15/05 - XLV -
Conferência Distrital – A 
Conferência do Presente-  
(Todos os Rotarianos do 
Distrito) - Caxambu 
 
Junho de 2016 
Mês da Conscientização 
Rotária 
 
Julho de 2016  
Dia 02 - Posse do 
Governador  2016/2017 
João Otávio Veiga – Poços 
de Caldas 
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Notícias da Ação entre 

Amigos 

 

 

 

 Mensagem do Presidente de RI 

 

 

Vamos fazer nossa 
contribuição? Ainda dá 

tempo! 
 

 
Agora é hora de fazer o acerto 
dos bilhetes da Ação entre 
Amigos do Distrito 4560. Você 
poderá fazer o depósito dos 
bilhetes já vendidos no Banco do 
Brasil – Agência: 0364-6  
Cc: 79.327-2 - Rotary Internatio-
nal - Distrito 4560 – Governadoria 
 
O sorteio do carro será no dia 
07/maio/2016 e será entregue na 
Conferência do Presente. 
 
Os depósitos já poderão ser 
feitos, mas o prazo final será no 
dia 30 de abril de 2016. 

histórias que havia contado ou 

sobre as lições que busquei 

transmitir em minha visita à 

escola. Fiquei surpreso ao ouvi-

los conversar sobre minhas 

roupas ocidentais, minha 

experiência profissional e minha 

empresa. Cada aspecto da minha 

aparência e do meu 

comportamento foi esmiuçado e 

discutido. Assim que eles 

começaram a especular o carro 

que eu dirigia, minha carona 

chegou e tive que sair do meu 

"esconderijo". Embora eles 

devam ter ficado um pouco 

envergonhados, eu sorri, entrei no 

carro e acenei ao partir. 

Independentemente do que eles 

tenham aprendido naquele dia, o 

meu aprendizado foi muito 

maior. Descobri que as lições que 

ensinamos por meio dos nossos 

exemplos são muito mais 

significativas do que as 

transmitidas com palavras. 

Percebi que, como líder rotário e 

pessoa proeminente na 

comunidade, eu tinha me tornado 

um exemplo a ser seguido para 

aqueles jovens. Seus olhos se 

fixaram em mim de uma maneira 

que jamais havia notado antes. Se 

escolhessem me copiar, eles 

teriam como base o que viram, 

Alguns anos atrás, fui convidado 

para fazer uma palestra em um 

Interact Club da minha cidade, 

Colombo, no Sri Lanka. Como 

sempre levei mi-nhas interações 

com os jovens do Rotary muito a 

sério, preparei meu 

pronunciamento cuidadosamente e 

me dediquei à apresentação da 

mesma forma que faria em 

qualquer outro evento. Depois da 

reunião, fiquei no local para 

conversar com alguns 

interactianos, respondi às suas 

perguntas e lhes desejei sucesso. 

Ao sair da sala onde havíamos nos 

reunido naquela tarde de outono, 

os fortes raios do sol atingiram 

diretamente os meus olhos. 

Encontrei um lugarzinho à 

sombra, atrás de uma coluna, para 

esperar a pessoa que iria me 

buscar. 

Enquanto aguardava, escutei um 

grupo de interactianos que havia 

acabado de ouvir o meu discurso. 

Naturalmente, fiquei curioso. O 

que eles estariam dizendo e o que 

haviam aprendido com a minha 

apresentação? Percebi, rapida-

mente, que o que eles tinham 

absorvido não era nada do que eu 

esperava. 

Eles não estavam falando sobre o 

que eu tinha dito, sobre as 

K. R. RAVINDRAN 

PRESIDENTE, 2015-16 DE RI 

 
 

o atual, o eleito e o indicado. E também a 

presença de todo o Board de diretores, trustees, 

além do Secretário Geral. 

Todos os governadores eleitos, nessa ocasião, 

foram preparados para bem exercer suas 

funções, tendo acesso às metas que nossa 

instituição preparou para o seu bom 

desempenho. Para isso, receberam orientação 

dos seus “training leaders”, um time altamente 

preparado para essa importante tarefa, 

integrado pelos companheiros Daniel Elicetche, 

da Argentina, Francisco Leandro Júnior, 

Roberto Barroso Filho e Carlos Gueiros, todos 

brasileiros.  

Em todas as intervenções das quais 

participaram os governadores eleitos tiveram a 

oportunidade de constatar a grandiosidade do 

Rotary, através de palestras, apresentações, 

todas inspiradores e informativas de altíssimo 

nível, além de sessões para troca de ideias e 

workshops.  

Tiveram a chance de aprender como bem gerir 

os seus distritos, cujas responsabilidades visam 

fortalecer os clubes, formar novos clubes e 

ampliar o quadro associativo, promover a 

imagem pública e ser porta-voz do distrito. 

Além disso, supervisionar indicações e eleições 

distritais; preparar o orçamento e o relatório 

anual e administrar os fundos distritais; 

efetuar a qualificação do distrito on-line e 

trabalhar com outras lideranças distritais.  

Tomei conhecimento que esse time de 

Brasil x Argentina saiu-se 

maravilhosamente bem, especialmente 

entusiasmados e empolgados com o 

programa de trabalho a cumprir, com 

destaque para as comemorações do próximo 

Centenário da nossa Fundação Rotária, que 

vai merecer destaque especial em todo o 

mundo.  

Registro minha presença e participação na 

reunião do Board, apreciando uma extensa 

pauta, inclusive a performance dos 55 

distritos  participantes da assembleia. 

Para finalizar, temos que reconhecer a 

ênfase e a elevada qualidade do 

pronunciamento do presidente 2016/2017 

John Germ ao fazer a apresentação do seu 

Lema deste ano “Rotary servindo à 

Humanidade”, assegurando que todos 

saibam do papel desempenhado pelo Rotary 

na erradicação mundial da pólio.  

 

Mensagem do Diretor de RI – José Ubiracy Silva 

não o que ouviram. 

Todos nós, no Rotary, somos 

líderes nas nossas comunidades, 

de uma maneira ou de outra. 

Todos carregamos a responsa-

bilidade inerente a essa posição. 

Nossos valores rotários e nossos 

ideais não podem se limitar aos 

Rotary Clubs. Eles devem ser 

levados conosco todos os dias, 

aonde quer que formos. Mesmo 

não estando envolvidos em um 

trabalho rotário, nós sempre 

representamos o Rotary. Logo, 

devemos nos portar de forma 

adequada, seja na nossa maneira 

de pensar, falar ou nos comportar. 

Isso é o mínimo que as nossas 

comunidades e nossas crianças 

merecem. 
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O GRANDE ÊXITO DA 

ASSEMBLEIA INTERNATIONAL 

 

Retornando de San Diego (Califórnia), 

quero manifestar meu entusiasmo e 

empolgação pelo êxito extraordinário 

alcançado, em todos os aspectos, pela 

Assembleia do Rotary International, a 

reunião mais importante na vida dos 38 

governadores brasileiros das zonas 22-

A, 22-B e 23-A e mais 17 da Zona 23-B 

e 2 de Portugal, eleitos para o ano 

rotário 2016/2017.  

Para quem ainda não teve a oportuni-

dade e o privilégio de participar, trata-

se de uma reunião que congrega toda a 

liderança da nossa organização, a 

começar por todos os presidentes do RI, 

o atual, o eleito e o indicado. E também 

a presença de todo o Board de diretores, 



 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 Mensagem da Coordenadora Marilene 

 

 

 

trabalho, a lida da casa , ao jardim 

, ao salão de beleza, as festas,  à 

escola dos filhos e portamos 

carteirinha  SOS.   No mais 

amamos em demasia e temos 

compromisso com o amor.  

Tenho muito a parabenizá-la, pois 

entre tantos afazeres,  ainda soa 

afinada pelos acordes de nossas 

Casas da Amizade, servindo com 

dedicação e amor. És mesmo um 

manancial de sombra benfazeja! 

Espero saudá-la como merece em 

nossa “Conferência do Presente”. 

Estarei à porta te esperando para o 

abraço fraternal e mesmo que no 

imaginário, estenderei tapete 

vermelho para você passar. Leve 

consigo os sonhos mais belos,  

pois estará pousada sobre os 

“Encantos de Paris.” 

 

            Com carinho  da  Marilene 

 

 

aberta para receber, mas também 

estará oferecendo aos outros a sua 

graça num trilhar mais suave e 

cheio de paz.   Ame-se!   Você é o 

espelho da luz.  Busque o amor, a 

alegria, a sua própria maneira.  

Abençoe o outro e a si mesma e 

avance. Crie assim a sua própria 

vida e mude outros potenciais de 

sua realidade. Não se perca nas 

estações da vida.  Se desistir do 

inverno, perderá as promessas da 

primavera , a beleza do verão e a 

expectativa do outono . Tudo é 

cíclico, se refaz e se desfaz. 

Vivemos esbarrando e cantaro-

lando com esse nosso jeito de 

embalar a vida ,  sorrir,  ninar que 

nos faz mãe.  Esse jeito de anjo 

envolvendo nossos filhos em asas 

de paz.  E essa garra felina de 

defender o que é nosso, de 

espreitar e reagir com o toque leve 

e certeiro.  Temos nossa especial 

fragrância, que nos torna tão 

próximas da natureza e juntamos 

nossas mãos em prece num 

transbordar de alma cristalina 

diante das dificuldades e louvores 

de cada dia, sempre prontas para 

acudir emergências mesmo tendo 

tão pouco tempo para nossas 

carências reais.  

Somos mulheres guerreiras, 

intuitivas,  mágicas , extremistas ... 

Vamos à cozinha, lavanderia, ao 

trabalho, a lida da casa , ao jardim 

, ao salão de beleza, as festas,  à 

escola dos filhos e portamos 

carteirinha  SOS.   No mais 

amamos em demasia  e temos 

compromisso com o amor.  

Tenho muito a parabenizá-la, pois 

entre tantos afazeres,  ainda soa 

afinada pelos acordes de nossas 

Casas da Amizade, servindo com 

dedicação e amor. És mesmo um 

manancial de sombra benfazeja! 

Espero saudá-la como merece em 

nossa “Conferência do Presente”. 

Estarei à porta te esperando para o 

abraço fraternal e mesmo que no 

imaginário,  estenderei tapete 

vermelho para você passar. Leve 

consigo os sonhos mais belos,  

pois estará pousada sobre os 

“Encantos de Paris.” 

                       Com carinho  da  

Marilene 

 

Queridas Companheiras da ASR, 

Queridas Esposas de Rotaria-

nos, 

“ És espiritualidade e matéria, és 

felicidade, és eterna vontade, és 

amor.  

És sombra benfazeja, fruta doce, 

luz que se irradia , és água fresca 

que sacia.” 

Mulheres, cantadas em verso e 

prosa, aclamadas e ampliadas no 

mistério das múltiplas tarefas 

cotidianas coloridas de azul, cor 

de poesia, cheirando a inspira-

ção, musas, fadas, rainhas, 

deusas e  simplesmente 

Mulheres.  

A homenagem é para você 

companheira, que durante este 

ano esteve ao meu lado 

convencendo-me do nosso 

potencial, nossa garra e determi-

nação vislumbrando coisas 

positivas numa atmosfera de 

amizade e companheirismo.  

Desejo-lhe uma trajetória de 

realizações... Portanto, alcance 

as estrelas e os seus desejos e 

confie na orientação de Deus que 

a está ajudando ao longo do 

caminho. Seja magnânima,  veja 

o bem nos outros.    Perdoe-se.  

Abra-se à compaixão, mas acima 

de tudo, acesse a sabedoria 

dentro de você.  Com esta 

energia você não estará somente 

aberta para receber mas também  

estará oferecendo aos outros a 

sua graça num trilhar mais suave 

e cheio de paz.   Ame-se!   Você 

é o espelho da luz.  Busque o 

amor, a alegria, a sua própria 

maneira.  Abençoe o outro e a si 

mesma e avance. Crie assim a 

sua própria vida e mude outros 

potenciais de sua realidade. Não 

se perca nas estações da vida.  

Se desistir do inverno, perderá as 

promessas da primavera , a 

beleza do verão e a expectativa 

do outono . Tudo é cíclico, se 

refaz e se desfaz. 

Vivemos esbarrando e 

cantarolando com esse nosso 

jeito de embalar a vida ,  sorrir,  

ninar que nos faz mãe.  Esse 

jeito de anjo envolvendo nossos 

filhos em asas de paz.  E essa 

garra felina de defender o que é 

nosso, de espreitar e reagir com 

o toque leve e certeiro.  Temos 

nossa especial  fragrância , que 

nos torna tão próximas da 

natureza e juntamos nossas mãos 

em prece num transbordar de 

alma cristalina diante das 

dificuldades e louvores de cada 

dia, sempre prontas para acudir 

emergências mesmo tendo tão 

pouco tempo para nossas 

carências reais.  

Somos mulheres guerreiras, 

intuitivas,  mágicas , extremistas 

... Vamos à cozinha, lavanderia,  

ao trabalho, a lida da casa , ao 

jardim , ao salão de beleza, as 

festas,  à escola dos filhos e 

Marilene Rodrigues Ferreira – 

Coordenadora 2015/16 

SECRETARIA INFORMA – 
 
RELATÓRIOS RECEBIDOS ATÉ 5/03/16. 
 
Nº      A.S.R.             
1       BOA ESPERANCA 
2       BOM SUCESSO             
3       BRAZÓPOLIS 
4       CANDEIAS 
5       CARMO DA MATA 
6       CLAUDIO                      
7       CRUZÍLIA                        
8       DIVINÓPOLIS LESTE   
9       DIVINÓPOLIS OESTE   
10     ITAJUBÁ                         
11     ITAPECERICA      
12     ITAUNA          
13     MONTE SIÃO                
14     OLIVEIRA  
15     OURO FINO  
16     PIMENTA 
17     SÃO LOURENÇO          
18     SÃO TIAGO 

 

Informações da Secretária Vani Beze 
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ASR é Notícia 
 

 Presidente da ASR de Itapecerica 

Tania Rial Araújo  junto a sua 

protocolo Adriana Siqueira 

Souza Mesquita, dão posse a três 

novas associadas da ASR Silvia 

Regina Quadros Lamounier, 

Lívia Aparecida Enes Gondim e 

Eliana Ribeiro dos Santos. Sejam 

bem vindas! 

 

 

 
 

Cantinho  da Conferência 
Olá companheiras atentem para 

estes recadinhos: 

*Nosso Encontro Distrital das 

Casas da Amizade acontecerá 

durante a nossa Conferência do 

Presente, no sábado, dia  14 de 

maio, às 10h00 no salão ao lado da 

plenária. Todas as senhoras de 

rotarianos, convidadas e associadas 

estão convocadas.  

* O “Chá da Amizade” ocorrerá 

nesta mesma data, às 16h00. E 

quem vamos encontrar lá? Você 

companheira ! Este momento é 

nosso e vamos fazer dele um grande 

acontecimento.  

* Valor do ingresso do chá a ser 

adquirido durante sua inscrição na 

Secretaria será de R$40,00 

(Quarenta Reais). 

*Uso do uniforme? Claro que sim. 

È a nossa marca mais elegante. 

 
* Convido você a levar um brinde 

para o sorteio que acontece durante 

o Chá. Este deverá ser entregue na 

secretaria mediante sua 

assinatura. Só concorrerá ao 

sorteio a Casa da Amizade ou 

você que oferecer o seu brinde.  

* As premiações serão entregues 

solenemente durante o Chá. 

Fique ligada na página 41 do 

nosso Guia Distrital.  

* Prepare-se para o “Baile do 

Governador!” Viverá mo-

mentos únicos. Imperdível! 

 
“Nos encantos de Paris “ é um 

convite especial a você.  

Imagine-se em um dos 

meandros do Sena, na capital da 

arte e do lazer.  

È para lá que vamos viajar! 

Você não pode faltar! Vista-se 

lindamente e transborde de 

animação pois boa música, 

cardápio variado e diversão 

estão te esperando.  

 

Atenção Senhoras Presidentes !  

A premiação Troféu Enfoque 

(página 41 do Guia Distrital) 

requer  de sua Casa da Amizade 

um breve relatório constando as 

atividades desenvolvidas , 

comprovadas através de fotos. 

Deverá ser enviado até dia 30 de 

abril para a secretária Ana Maria 

Henriques Horta Ribeiro via 

correio, pois será apreciado pelo 

Colégio de Coordena-doras. 

Esclarecemos que não nos é 

possível premiar só através dos 

relatórios mensais.  

Endereço: Rua Rio de Janeiro 

555/10  - Centro 35500-009 - 

Divinópolis – MG - Email-

hortaribeiro@gmail.com 

 

Treinamento – PETS de nossa 

Coordenadora Carmen, 2016-17,  

está batendo à porta.  

Atente-se Sra. Presidente! Dias 11 

e 12, na cidade 

 de Varginha- 

UNIFAL  

Não deixe de com 

parecer e Leve  

consigo boas idei- 

as para partilhar. 

 

Coordenadoria em Notícias 

https://www.facebook.com/tania.rialaraujo
https://www.facebook.com/adriana.s.mesquita
https://www.facebook.com/adriana.s.mesquita
mailto:Email-hortaribeiro@gmail.com
mailto:Email-hortaribeiro@gmail.com
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Decorridos nove meses da 

gestão 2015/2016, a Represen-

tante Distrital de Interact Eleita, 

Bethania Pereira (Interact Club 

A Representação Distrital de 

Rotaract visando tornar os 

clubes do nosso distrito cada 

vez mais profissionais e acima 

de tudo formar líderes, criamos 

os primeiros fóruns de área do 

distrito, realizado nas cidades de 

Arcos, Cláudio e Elói Mendes. 

Cada fórum teve em média 40 

participante e cerca de 5 clubes 

presentes. Foram abordados 

diversos temas nos fóruns de 

área, dentre eles: treinamento 

para as avenidas de serviço, 

desenvolvimento do quadro 

associativo, oratória, elaboração 

e cadastramento de projetos no 

portal Rotaract Brasil. E em 

cada fórum foi elaborado um 

projeto de área visando a 

interação entre os clubes e 

ajudar de uma forma impactante 

cada região.  

Os fóruns de área foram 

realmente um grande sucesso, 

cada rotaractiano presente 

mostrou que realmente vestem a 

camisa do Rotary e estão cada 

vez mais dispostos a serem Um 

Presente Para o Mundo!! 

de Três Pontas), já começou os 

preparativos para a gestão que 

está por vir sob o lema “Rotary 

a Serviço da Humanidade”. 

Faltando apenas quatro meses 

para o início do próximo ano 

rotário, a RDI 2016/2017 

divulgou o nome das pessoas 

que farão parte da Comissão 

Distrital de Interact da gestão 

vindoura, sendo eles: 

RDI: Bethania Pereira (Interact 

Club de Três Pontas)  

Vice RDI: Gustavo Cunha 
(Interact Club de Divinópolis) 

Secretário Distrital : Arthur 

Phillipe Milanez (Interact Club de 
Carmo da Mata)  

Tesoureiro Distrital : Gabriel 

Dixini Paiva (Interact Club de Três 
Pontas)  

RDA Sul : Sara Padua (Interact 

Club de Três Pontas)  
RDA Norte: Mirele Furtado 

(Interact Club de Arcos)  

Conselheira Rotaractiana :  Pricila 
Scalioni (Rotaract Club de Três 

Pontas)  

DDP Comunidades : Joice Rachid  
Rachid (Interact Club de 

Itapecerica) 

DDP Comunicações : Anna Jeunon 
(Interact Club de Carmo da Mata) 

DDP Finanças: Raissa 

Fabrini (Interact Club de 

Divinópolis) 

DDP DQA: Isabela Scalioni 

Moreira (Interact Club de 

Três Pontas) 

DDP Internos : Vanessa 

Soares (Interact Club de 

Arcos) 

DDP Internacionais : Ana 

Carolina Lima Rodrigues 

(Interact Club de 

Itapecerica) 

 A eles, toda a sorte 

para guiarem o Interact para a 

melhor direção. 

 

 

 

 

MARÇO: MÊS DOS RECURSOS HÍDRICOS E SANEAMENTO 
 
O Rotary apoia treinamentos e práticas em recursos hídricos e saneamento, visando acesso à água potável e saneamento básico. A 

Fundação Rotária capacita os rotarianos a atuarem na área de recursos hídricos e saneamento ao:  

1. Promover acesso de todos os membros da comunidade à água potável, saneamento básico e higiene;  

2. Fortalecer a habilidade das comunidades para que desenvolvam, financiem e mantenham sistemas de água e saneamento;  

3. Informar as comunidades sobre a importância de saneamento básico, consumo de água limpa e hábitos de higiene;  

4. Apoiar estudos ligados a recursos hídricos e saneamento.  

Atividades nas categorias abaixo se enquadram na área de enfoque - recursos hídricos e saneamento: 

  Acesso à água potável (fornecimento e qualidade);  

 Acesso a saneamento básico;  

 Melhores hábitos de higiene; 

  Desenvolvimento comunitário e administração de sistemas sustentáveis;  

 Gerenciamento de bacia hidrográfica e cultivo de alimentos 2 que dependam da quantidade e qualidade da água;  

 Água para agropecuária;  

 Equipes de formação profissional que atuem nas atividades acima;  

 Bolsas de pós-graduação em programas ligados a recursos hídricos e saneamento. 

quadro associativo. 

- Informar ao Presidente 

eleito sobre o Pets a se 

realizar em março na cidade 

de Varginha. 

- 15 de abril é o prazo final 

para que governadores 

submetam as indicações à 

Menção Presidencial. Avisar 

ao governador se o clube é 

elegível à homenagem 

dentro do prazo estabelecido 

 

Conferência do Presente 
 

Caxambu 

 

13 a 15 de maio 
 

Aguardamos você! 

 

pelo primeiro. 

- O prazo para entregar as 

indicações ao Prêmio por 

Realizações Significativas é 

15 de março.  

 

 

- Planejar e realizar reunião 

do conselho diretor do clube.  

- Promover participação na 

conferência distrital.  

- Enviar relatório mensal de 

frequência ao governador ou 

secretário distrital até 15 dias 

após a última reunião do 

mês. 

- Monitorar metas e projetos 

para o desenvolvimento do 

Agenda dos Presidentes de Clubes em Março 

 

 
  

 

 
 DDP Finanças: Raissa Fabrini 

(Interact Club de Divinópolis) 

DDP DQA: Isabela Scalioni 
Moreira (Interact Club de Três 

Pontas) 

DDP Internos : Vanessa Soares 
(Interact Club de Arcos)  

DDP Internacionais : Ana Carolina 

Lima Rodrigues (Interact Club de 
Itapecerica) 

A eles, toda a sorte para guia-

rem o Interact para a melhor 

direção. 

* O Interact Club de 

Divinópolis realizou o projeto - 

1º Festival de Tortas, que foi um 

sucesso. Além de ter sido 

realizado em conjunto com o 

Rotaract Club de Divinópolis, 

cerca de 150 pessoas prestigia-

ram o evento que contou com 

diversos tipos de tortas e música 

ao vivo.  

 

https://www.facebook.com/bethaniapereira.pereira
https://www.facebook.com/gustavo.cunha.1238
https://www.facebook.com/arthurphillipe.milanezsantacecilia
https://www.facebook.com/arthurphillipe.milanezsantacecilia
https://www.facebook.com/gabriel.dixinipaiva
https://www.facebook.com/gabriel.dixinipaiva
https://www.facebook.com/SarokaPadua
https://www.facebook.com/mirele.rodriguesfurtado
https://www.facebook.com/pricila.scalioni
https://www.facebook.com/pricila.scalioni
https://www.facebook.com/joice.amin
https://www.facebook.com/joice.amin
https://www.facebook.com/AninhaJeunon
https://www.facebook.com/raissa.gomes.71
https://www.facebook.com/raissa.gomes.71
https://www.facebook.com/isabela.scalionimoreira
https://www.facebook.com/isabela.scalionimoreira
https://www.facebook.com/vanessa.soares.73997861
https://www.facebook.com/vanessa.soares.73997861
https://www.facebook.com/anacarolina.limarodrigues.71
https://www.facebook.com/anacarolina.limarodrigues.71
https://www.facebook.com/raissa.gomes.71
https://www.facebook.com/isabela.scalionimoreira
https://www.facebook.com/isabela.scalionimoreira
https://www.facebook.com/vanessa.soares.73997861
https://www.facebook.com/anacarolina.limarodrigues.71
https://www.facebook.com/anacarolina.limarodrigues.71


 
 

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

   Alberto Bittencourt 

 
 

Companheiros do Rotary de Itaúna 

realizaram o plantio de árvores no 

Centro de Educação Ambiental do 

SINDIMEI. Além de ajudar a natureza 

e reforçar a mata nativa, foi uma 

oportunidade dos novos companheiros 

conhecerem o excelente trabalho 

realizado pelo SINDIMEI. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

  

  
 

Rotary Club de Lagoa da Prata-

Princesa do Oeste fez, aos  ex 

companheiros rotarianos, que 

começaram a jornada em Lagoa 

da Prata, uma homenagem 

durante a comemoração dos  111 

anos de fundação do Rotary 

International. Presente ao evento 

o Governador 1978/ 79 Ciro dos 

Santos que foi um dos 

Associados do Rotary de Lagoa 

da Prata. Presentes o 

Governador Assistente 

Wemerson e Companheiro 

Antônio Vieira de Arcos. 

 

 

 
 
O Rotary Club de Cambuquira e 

seu presidente, Marial Cândido 

Murta apadrinhou e deu posse a 

doze novos companheiros: dez 

companheiros e duas 

companheiras, passando o 

quadro associativo para vinte 

associados. Parabéns presidente 

Marial. Na oportunidade o 

Governador Paulo Ramos foi 

recebido no Marco rotário da 

cidade todo arrumadinho. 

 

 
 

 

 
 
 
 



Governadores Assistentes  

em Ação 

 

 
 

. 
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Indicado o Representante 

do Presidente de RI para a 

Conferência do Presente 

do Distrito 4560 
 

 
 

Alceu Eberhardt Govcent, natural de 

Joinville (SC) é casado com Tânia Maria 

Bleyer Eberhardt. Filhos do casal: Silvio 

Henrique Bleyer Eberhardt e Ana Paula 

Bleyer Eberhardt. Sócio do Rotary Club de 

Rio do Sul - Centenário. Início da vida 

rotária em 01/02/1981 no RC de Indaial. 

Funções exercidas: Representante do 

governador (1993-1994), governador 

adjunto (1999-2000) e governador assistente 

(2003-2004); Governador do Distrito 4650 

no ano rotário 2004-2005 Instrutor Distrital 

2007-2010 Representante pessoal dos 

Presidentes do Rotary International para 

Conferências Distritais nos anos rotários 

2005-06, 2006-07, 2007-08, 2009-10,  2010-

11, 2013-14, 2015-16 nos distritos 4480, 

4530, 4710, 4780, 4470, 4600, 4560 

respectivamente. Presidente da Comissão 

Distrital da Fundação Rotária no período 

2005-2011 Coordenador Regional do 

COMCARA - Comitê Consultivo de Apoio 

ao Reingresso de Associados para o ano 

rotário 2007- 2008 Consultor de Estratégias 

do Fundo Anual para Programas - anos 

rotários 2007-2009 Coordenador Regional 

Assistente da Fundação Rotária - 2009-2010 

Coordenador Regional do Quadro Social - 

Zona 23 A - 2009-2010 Representante do 

Distrito 4650 no Conselho de Legislação de 

2010; Membro da equipe de treinamento dos 

Instrutores Distritais para 2009-2010; 

Membro da equipe de instrutores do GETS - 

treinamento dos Governadores Eleitos 2010-

2011; Presidente da Divisão Santa Catarina 

do Instituto de Liderança Rotária - ILR. 

Coordenador do Rotary 2010-2012 - Zonas 

22 A e 23 A; Training Leader nas 

Assembleias Internacionais de 2014 e 2015 

do Rotary International - San Diego. 

 

O Distrito 4560 se sente extremamente 

honrado com a escolha do Presidente 

Ravindran, pois somos sabedores do vasto 

conhecimento rotário de Alceu Eberhardt, 

sem falar de sua indiscutível alegria e 

simpatia contagiante. Alceu e Tânia, nosso 

distrito os recebe de braços abertos. Sejam 

Bem Vindos! 

Governador Assistente Wemerson 

Simão faz sua terceira visita oficial 

ao Rotary Club de Iguatama; 

participou do  Gats em  Lavras 

20/20/2016; fez a terceira visita 

oficial ao Rotary C. de Pains; 

primeira visita oficial ao Rotary C. 

de Lagoa da Prata-Princesa do Oeste 

e esteve presente na posse do novo 

Companheiro Claudio do Rotary C. 

de Iguatama 

 

 

 
 

Foto Histórica do RC de 

Cambuquira, onde em um único dia 

o club deu posse a doze novos 

associados. O Governador Assistente 

Jean Sallun esteve presente para 

testemunhar este fato inédito bem 

como o Governador 2015/16 Paulo 

Roberto Ramos e esposa Marilene. 

 

Dirigentes Rotários apontam 

problemas e dão sugestões 
O encontro envolvendo os atuais 38 

governadores do Rotary International no 
Brasil, em São Paulo, promoveu uma 

conversa franca, objetiva e direta da 

experiência que os dirigentes rotários estão 
tendo nos sete meses de administração. 

“Considerei válido o que disseram e prin-

cipalmente as alternativas que buscaram 
para resolverem questões administrati-

vas”, elogiou o Diretor do Rotary Inter-

national, o empresário José Ubiracy Silva, 
associado do Rotary Club do Recife, que 

promoveu o encontro. “É preciso conhecer 

as dificuldades que estão passando, e as 
soluções que encontraram”, enfatizou o 

dirigente rotário responsável pelos países 

da América do Sul.              
As dificuldades são semelhantes e de há 

muitos anos, como retenção de associados, 

admissão de novos integrantes nos clubes, 
captação de recursos para a Fundação 

Rotária, entre outros temas como: desco-

nhecimento das normas, situação financei-
ra e acesso ao portal eletrônico. “O inte-

ressante é que cada um mostrou onde foi 

difícil e como buscou a solução, mesmo 
que momentânea”, elogiou José Ubiracy 

Silva que mostrou a importância de se 

avaliar a gestão antes do final, para que 
haja possibilidade de se alcançar os objeti-

vos definidos. “Da mesma forma que os 

governadores estão fazendo essa avalia-

ção, os presidentes dos clubes rotários 

também devem avaliar o que já foi feito e 

o que resta ainda a ser realizado”, comen-
tou ao apontar pontos de análise como: 

retenção de associados, ingresso de mulhe-

res nos clubes rotários, utilização do 
Rotary Club Central no portal eletrônico, 

subsídios globais, subsídios distritais, 

Fundo Anual e Fundo para Pólio. 
Na opinião de José Ubiracy Silva as 

informações recebidas dos atuais governa-

dores rotários no Brasil servirão para 
preparar os próximos dirigentes para a 

Gestão 2016-17. “São informações valio-

sas que servirão para preparar os 
sucessores e que certamente ajudarão na 

administração dos distritos no futuro”, 

acredita o atual Diretor do Rotary 

International. “Será possível desenvolver 

um trabalho continuado”, planeja ao ter 
pela frente a organização dos treinamentos 

para os governadores eleitos e indicados, 

bem como o Instituto Rotary Brasil, que 
será em agosto na cidade do Recife, 

Pernambuco. 

HEPATITE ZERO – Um programa de âm-
bito nacional foi sugerido aos distritos ro-

tários brasileiros para que seja desenvolvi-

do em parceria com a Associação Brasilei-
ra dos Portadores de Hepatite (ABPH), vi-

sando uma campanha mundial contra a 

Hepatite. “Hoje existem mais de meio mi-
lhão de portadores das hepatites B e C no 

Mundo e, segundo a OMS, as hepatites 

virais são um dos maiores problemas mun-
diais de saúde e matam duas vezes mais do 

que a AIDS”, disse o médico Humberto 

Silva.“A hepatite tem cura e pode ser 
erradicada de 15 a 20 anos”. Objetivos da 

campanha: identificar os portadores do 

vírus da hepatite; dar supor-te clínico e 
psicológico a esses portadores; oferecer 

oportunidade de tratamento a todas as 

vítimas da doença. “Um exame salva uma 
vida, sendo descoberto a tempo”, garante o 

especialista ao acreditar que o Rotary 

poderá atingir o diagnóstico em massa. 
 
 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
  

Nº Rotary Club de 
Nº 

Reuniões 

Sócios Informados por: Admissão % 

RI 
30/06/2015 

Club 
29/02/2016 

Fevereiro/ 
2016 Frequência 

1 Alfenas(8192)  20 20 -  

2 Alfenas- Norte (8193)   23 23 -  

3 Arcos  (8194) 04 11 13 - 92,30 

4 Bambuí (8195) 05 19 25 - 80,00 

5 Boa Esperança (8196)  24 27 -  

6 Bom Sucesso (25292) 04 17 16 - 83,50 

7 Brazópolis (8198) 03 19 15 - 75,00 

8 Camacho (84366) 04 13 10 - 100,00 

9 Cambuí (30655) 03 12 12 - 80,57 

10 Cambuquira (8199)  08 08 -  

11 Campo Belo (8201) 04 20 20 02 65,00 

12 Candeias (8202) 04 19 22 - 80,70 

13 Carmo da Mata (51050) 04 15 13 - 85,00 

14 Carmo do Cajuru (8204) 04 23 26 - 84,61 

15 Carmo do Rio Claro (8205) 04 11 18 - 73,00 

16 Caxambu (8206) 03 16 14 - 62,50 

17 Cláudio (8207) 04 25 25 - 65,00 

18 Córrego Fundo (82468) 04 21 21  81,00 

18 Cristais (22913) 04 15 17 - 72,55 

20 Cruzília (8208) n/i 15 15 - 86,30 

21 Divinópolis (8209)  19 21 -  

22 Divinópolis Leste (8210) 03 47 46 - 77,00 

23 Divinópolis Oeste (8211) 04 35 39 - 75,02 

24 Elói Mendes (8212) 03 41 39 - 82,40 

25 Formiga (8213)  19 19 -  

26 Guaxupé (8214)  22 18 -  

27 Guaxupé- Cafezais 04 - 20 - 77,00 

28 Iguatama (8215)  22 22 -  

29 Ilicínea (84198) 04 12 12 - 60,41 

30 Itajubá (8216) 03 18 19 - 100,00 

31 Itajubá 19 de Março (25350) 04 13 15 01 84,44 

32 Itajubá-Oeste  (8219) 04 22 21 - 100,00 

33 Itanhandú (24157)  12 16 -  

34 Itapecerica (8219) 03 40 38 - 76,66 

35 Itaúna  (8220) 03 33 34 - 73,46 

36 Itaúna-Cidade Educativa (22535) 04 25 22 - 70,65 

37 Itaúna-Cidade Universitária (22536  21 20 -  

38  Lagoa da Prata- Princesa do Oeste 03 - 21 - 70,00 

39 Lavras  (8223)  22 20 -  

40 Lavras-Dos Ipês (86677) 03 20 18 - 82,84 

41 Lavras-Sul (8224) 04 25 25 - 73,50 

42 Machado (8225) 04 19 17 - 95,50 

43 Mateus Leme – Centro (82941)  14 13 -  

44 Monsenhor Paulo (8227) n/i 14 14 - 67,00 

45 Monte Sião (27238) 04 17 18 - 53,00 

46 Nepomuceno (86214)  21 12 -  

47 Oliveira (8228) 04 19 19 01 81,00 

48 Ouro Fino (64674) 04 23 20 - 62,00 

49 Pains (8229) 04 14 14 - 90,00 

50 Perdões (58389)  30 30 -  

51 Pimenta (51506) 03 12 12 - 83,35 

52 Piumhi (8230)  04 24 25 01 92,00 

53 Poços de Caldas  (8232)  03 28 25 - 76,00 

54 Poços de Caldas Sul (8233)   17 17 -  

55 Pouso Alegre-Das Gerais (60746) 03 14 16 - 83,00 

56 Pouso Alegre-Sul  (51719)  30 30 -  

57 São Gonçalo do Pará (30790) 03 06 06 - 100,00 

58 São Gonçalo do Sapucaí (8236) 03 17 23 - 82,60 

59 São Lourenço (8237) 03 08 11 - 79,00 

60 São Tiago (8238)  17 17 -  

61 Três Corações (8240) 04 29 29 - 90,25 

62 Três Pontas (8241) 03 23 24 - 82,50 

63 Varginha (8242) 04 21 21 - 85,71 

 Total de companheiros no Mês  1231 1278 05  

O Numero de associados registrado com data de  30/06/2015 são dados do RI  

Ranking de Frequência do Mês de Fevereiro/2016 
Ranking de frequência até 25 sócios Ranking de frequência acima 26 sócios  

Classificação Rotary Club  Classificação Rotary Club  

1º lugar 
Camacho, Itajubá,  Itajubá – Oeste, São 

Gonçalo do Pará  – 100% 1º lugar Três Corações – 90,25%  

2º lugar Machado – 95,50% 2º lugar Elói Mendes -  82,40%  

3º lugar Arcos – 92,30% 3º lugar Divinópolis Leste – 77%  

4º lugar Piumhi – 92% 4º lugar Itapecerica - 76,66%  

5º lugar Pains – 90% 5º lugar Divinópolis Oeste – 75,02  

Expediente 

Carta Mensal do Distrito 4560 Página 8 

Presidente do RI 2015/16 – K.R. 

Ravindran 

 

Diretor Regional do RI – José 

Ubiracy Silva 

 

Secretaria (Sede Mundial) - One 

Rotary Center - 1560 Sherman 
Avenue - Evastn, Illinois, 60201-

3698 - USA - Tel: + 1 847 866 3000 

     + 1 847 328 8554  
Centro de Serviços no Brasil - 

Rotary International Brazil Office - 

Rua Tagipuru, 209, Barra Funda - 
CEP 01156-000 -SP. Tel:(11)-

38262966 Fax: (11) 36676575 - 

www.rotary.org.br 
Gerência - Celso Fontanelli -

celso.fontanelli@rotary.org 

Supervisor de Clubes e distritos - 

Débora Watanabe - 

debora.watanabe@rotary.org 

 

Distrito 4560 

Governador 2015/2016–  

Paulo Roberto Ramos 

Rua Teresópolis, 341- 35500-174 – 

Divinópolis – MG Fone: +55(37) 
3214-5543 e 37-9965-2903 
E-mail paulossomar@hotmail.com 

 

Secretário Distrital – Lúcia 

Helena Ferreira Pires - Rua João 
XXIII, 170  - Vila Romana - 

Divinópolis -  MG –35500-622 

Telefone: (37) 32133884 Celular 
(37)99864514 
E-mail : celenucia@hotmail.com 
 

Tesoureiro Distrital – José 

Geraldo Secundino – Rua 

Itapecerica, 1000 Aptº 201 - Sidil 

Divinópolis/MG – 35500-018  - 
Telefone: (37) 3222-4674 – 

99861396 

E-mai - jgsecundino@gmail.com 

 

Centro de Serviços do Distrito 

4560 - Marlene Matos 
Rua Doutor Álvaro Botelho, 401 

Caixa postal nº 200 - 37200-000 – 

Lavras – MG. Email:rotary4560 
escritoriocentral@gmail.com 

 

Instrutor Distrital – Carlos 

Alberto Araujo Peçanha 

Rua Muriaé, 1370-  São Judas 

Tadeu - 35500-250- Divinópolis-

MG  Telef.: (37) 3212-2112 - 

Celular: (379987-9112 
E-mail: caapecanha@gmail.com 

 

Governador Eleito 2016/17 – João 

Otávio Veiga Rodrigues –Poços de 

Caldas  Tel.(35) 37142-2620   

 

Governador Indicado 2017/18 

João Bosco ribeiro Bezé-  Oliveira 

– Tel. (37) 3331-5435  

 

Carta Mensal – Redação, Digitação 

e Diagramação – Ana Maria 
Henriques Horta Ribeiro –  

Email: hortaribeiro@gmail.com 

Conferência e Correção – José 
Maria Ribeiro –Tel.37-3221-2056 

 

http://www.rotary.org.br/
mailto:-celso.fontanelli@rotary.org
mailto:-celso.fontanelli@rotary.org
mailto:debora.watanabe@rotary.org
mailto:paulossomar@hotmail.com
mailto:celenucia@hotmail.com
mailto:E-mai%20-%20jgsecundino@gmail.com
mailto:rotary4560%20escritoriocentral@gmail.com
mailto:rotary4560%20escritoriocentral@gmail.com
mailto:caapecanha@gmail.com
mailto:hortaribeiro@gmail.com


CONSELHOS AO GOVERNADOR ASSISTENTE        Alberto Bittencourt 
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Lembre-se sempre que você será  

o representante do governador do Distrito, que, por sua 

vez representa o presidente mundial do Rotary. 

Além de tudo, você terá oportunidade de conhecer e se 

integrar aos presidentes dos clubes de sua área e 

respectivas esposas. Planeje com eles a realização de 

pelo menos um seminário conjunto, chamado 

interclubes, escolhendo um tema de interesse.  

 

4) baixe no My Rotary o “Guia para lideres- 

governadores assistentes”. Imprima e leia todo, antes 

do GATS.  

 

5) lembre-se: antes de tudo você está assumindo uma 

importante função como VOLUNTÁRIO.  

O momento de um voluntário recusar qualquer missão 

é quando é convidado. Depois de aceita a função, 

TUDO, TUDO MESMO, inerente ás atribuições e res-

ponsabilidades desse cargo, torna-se OBRIGATÓRIO.  

Respondeu SIM ao convite, a partir daí tudo passa ser 

obrigação. Não é um favor que você estará prestando, 

nem vai depender de sua boa vontade. Aja como se 

fosse um funcionário contratado.  

Você sabe que em todos os outros países é com 

seriedade, disponibilidade e zelo que o 

VOLUNTARIADO trabalha.  

Infelizmente, no Brasil, existe a figura do entupidor de 

função. Entupir uma função significa aceitar o cargo, 

assumir a missão para, em seguida, cruzar os braços e 

não fazer mais nada. Não faz e não deixa fazer porque 

ele está lá, entupindo a função.  

Caro Governador Assistente.  

Sua liderança será fundamental para o êxito do 

governador do distrito. Observe as máximas: 

UM GRANDE LÍDER É 

 AQUELE QUE NADA  

TEME, NEM MESMO  

UMA IDEIA NOVA.   

O VERDADEIRO LÍDER  

PENSA GLOBALMENTE  

E AGE LOCALMENTE. 

IMPORTANTE 

Clique no link abaixo e leia 

 o texto que escrevi sobre as 

 atribuições do Governador 

 Assistente, publicado na  

revista Rotary Brasil  

de setembro de 2004.  

  

http://albertobittencourt.blogspot.com.br/2013/05/o-

governador-assistente.html 

Estes são os meus conselhos.  

Abraços e sucesso.  

 

 Alberto Bittencourt 

 

 

 

  

O Governador Assistente é a Chave Mestra da 

Administração do Distrito. Existem outras chaves, 

mas a Chave Mestra é a que abre todas as portas.  

 

Estimado companheiro, 

 

Inicialmente, receba meus mais efusivos parabéns por 

ter sido escolhido Governador Assistente para o ano 

2016-17.  

O governador eleito anteviu em sua pessoa um grande 

líder Rotário, com potencial para ser em pouco tempo 

Governador do Distrito.  

Aproveito para fazer algumas considerações:  

1) Considero muito importante seu comparecimento, 

aos Seminários de Treinamento Distritais, GATS, 

PETS, Equipe Distrital e Assembleia Distrital. A sua 

participação no GA S- Seminário de  reinamento de 

Governadores Assistentes - é obrigatória. Você não 

pode faltar.  

 

2  Participar do PE S- Seminário de  reinamento de 

Presidentes Eleitos, é também muito importante, pois 

ela vai lhe propiciar uma visão mais ampla do que é o 

Rotary, dos conceitos de liderança e das metas e 

objetivos dos clubes, do distrito e do Rotary. Você verá 

que os programas da  undação Rotaria, do 

Desenvolvimento do  A, da Imagem P blica, precisam 

ser constantemente enfatizados.  

O rotariano deve se lembrar sempre da  R que vai 

completar 100 anos em 2017. Os programas do Seguro 

Solidário e Empresa Cidadã têm que ser estimulados 

constantemente.  uitos companheiros acham que não 

precisam contribuir para a FR, uma vez que já pagam 

as mensalidades, às vezes elevadas. Se é assim,  é o 

momento de sentar e rediscutir  custos.  

É fundamental buscar  ideias novas.  

A prestação de serviços voluntários, requer três coisas 

principais: 

Tempo, trabalho e dinheiro. 

Todo mundo tem vergonha de pedir e ninguém quer 

meter a mão no bolso. No PETS é a oportunidade de se 

discutir tudo isso.   

  

   Assembleia Distrital. Lá você aprenderá algo que 

não funciona  em muitos clubes. Refiro-me ao trabalho 

em equipe - das Comissões Executivas e das Avenidas 

de Serviços -. As comissões do clube têm que se reunir 

para planejamento e desenvolverem ações integradas às 

comissões distritais. 

Lá você aprenderá as metas e ênfases do Presidente 

Eleito do Rotary, os objetivos e as premiações aos 

clubes que atingirem essas metas. 

 

Lembre-se sempre que você será o representante do 

governador do Distrito, que, por sua vez representa o 

presidente mundial do Rotary. 

 

Além de tudo, você terá oportunidade de conhecer e se 

  

http://albertobittencourt.blogspot.com.br/2013/05/o-governador-assistente.html
http://albertobittencourt.blogspot.com.br/2013/05/o-governador-assistente.html
https://2.bp.blogspot.com/-83MHAPeDgqw/VtTwqriEIjI/AAAAAAABMI8/dqm4J9pTN38/s1600/CHAVE+PARA+MUDANCAS.jpg
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JUBILEU DOS 
ROTARIANOS 

 
O Papa Francisco irá celebrar uma 
missa para os rotarianos na Praça de 
São Pedro, no Vaticano, no dia 30 de 
abril. Nós teremos 8.000 assentos 
reservados para os associados de 
nossa organização, amigos e familiares. 
Convidamos a todos para se juntar a 
nós para celebrarmos o Jubileu dos 
Rotarianos, um evento especial 
organizado pelo Distrito 2080 e o 
Vaticano. Além disso, os rotarianos 
locais irão realizar jantares 
comemorativos e planejar uma ação 
humanitária para os participantes. Este 
evento é uma grande honra para nós e 
aumentará a conscientização pública 
sobre a nossa organização no mundo 
todo. Ele nos congregará e nos trará 
felicidade, independentemente das 
nossas religiões e crenças. Para mais 
informações e atualizações, visite o site 
Jubileu dos Rotarianos. A inscrição ao 
evento iniciou em 18 de janeiro. Este 
Jubileu, estabelecido pelo Papa 
Francisco, é conhecido como o Ano 
Santo da Misericórdia. Ele marca a era 
do perdão, reconciliação, solidariedade, 
esperança e justiça. É um compromisso 
de servir com alegria e em paz no 
mundo todo. Ajude-nos a divulgar esse 
grandioso evento e esperamos 
encontra-los em Roma. 

Brasil atinge recorde de indicação de 

dirigentes entrantes e detém 1º lugar 

entre os 10 maiores países Rotários 
 
Por iniciativa do departamento de Suporte a Clubes e 
Distritos do RI Brazil Office foi lançada em meados de 
setembro de 2015 a Campanha Distrito 100%, que visou 
atingir o maior percentual histórico de indicações de 
dirigentes entrantes, dados esses essenciais para a 
administração de Rotary Clubs e comunicação com o 
Rotary International. Como incentivo foram ofertados pelo 
Diretor de RI José Ubiracy Silva ao Governador Eleito que 
atingisse 100% de indicações de Presidentes e Secretários 
2016-17 uma inscrição sem ônus para o XXXIX Instituto 
Rotary do Brasil no Recife, juntamente com um troféu 
personalizado, e ao segundo classificado no ranking de 
classificações uma placa personalizada. Finda a campanha 
no último dia 29 de janeiro, o resultado não poderia ter sido 
melhor! Alcançamos uma marca histórica no mundo, 70% 
de indicações, e hoje ocupamos o primeiro lugar nas 
indicações de presidentes e secretários nos países com 
maior presença de Rotary Clubs. 

Comparativo – 5 Maiores do Mundo 
Em nº de Clubes 

Indicação de Presidentes e Secretários 
Brasil Japão EUA India Korea 

70% 40% 36% 26% 12% 

 
 Agradecemos a todos os governadores atuais e eleitos, 
lideranças distritais e dirigentes de clube, que se 
empenharam sem medir esforços para alcançarmos esse 
resultado significativo para a gestão do Rotary no Brasil. 
“Para este trabalho, apenas o melhor é bom o suficiente.” 
Presidente do Rotary International 2015-16 • K. R. 
Ravindran [sobre o trabalho de cada Rotariano]  
Parabéns a todos!. 
 Equipe CDS por Débora Watanabe 

Parceria oferece Bolsa de Estudo em Recursos Hídricos 

A parceria entre a Fundação Rotária e o Instituto Unesco-IHE para Educação 

em Água visa enfrentar a crise de recursos hídricos e saneamento, aumentando 

o número de profissionais treinados para criar, planejar e implementar soluções 

em países em desenvolvimento e emergentes. Por meio desta parceria, até dez 

bolsas de estudos são outorgadas para programas de mestrado no campus da 

Unesco-IHE localizado em Delft, na Holanda. As inscrições para os bolsistas 

estão abertas e o prazo para clube ou distrito patrocinador submetê-las é 15 de 

junho. Para mais informações, consulte o kit de inscrição e os termos e 

condições. Participem divulgando o programa e apoiando estudantes a se 

tornarem líderes nesta área essencial! 



 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ONDE  ANDA O GOVERNADOR PAULO ROBERTO RAMOS 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Governador Paulo Roberto Ramos e sua esposa 

Marilene estiveram em Cambuquira para a posse 

de 12 novos associados, o Presidente do clube 

Marial foi quem fez a indicação e apadrinhou os 

companheiros. Governador muito feliz, disse 

nunca ter visto uma posse como esta. Após os 

companheiros fizeram confraternização em um 

restaurante da cidade. 

 

 
Governador no Colégio Rio Branco em São 

Paulo, falando para o Diretor de RI José Ubiracy 

e demais governadores do ano rotário 2015/16, 

durante encontro rotário. 
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Conferência do Presente  - 
Distrito 4560 - Governador Paulo 
Roberto Ramos  
 
Tá chegando... venha participar conosco... 

estamos preparando tudo com muito carinho 

para receber você e sua família. 
Informações a respeito da nossa 

CONFERÊNCIA DO PRESENTE.  

Se preparem para estar lá! 

1º - Tabela de preços das diárias no Hotel 

Glória divulgadas desde janeiro na Carta 

Mensal. 
2º - COQUETEL DE ABERTURA - vamos 

começar a nossa confraternização, com música 

ao vivo, deliciosos petiscos, cerveja, 
refrigerante, água e muita alegria:  

 Rotarianos não pagam – Preço: Convidados, 

Rotaractianos e Interactianos : R$ 35,00 
3º - BAILE DO GOVERNADOR - "NOS 

ENCANTOS DE PARIS" - alegria, glamour, 

companheirismo, com a Banda CM5, com 
salgados finos, jantar ao final, cerveja gelada, 

espumante, vinho, refrigerante e água e sua 

presença para abrilhantar ainda mais a festa: 
Rotarianos não pagam. Preço: Convidados, 

Rotaractianos e Interactianos,: R$ 45,00. 

4º - Cônjuge de rotariano(a), NÃO 
rotariano(a): preço para o Baile e o Coquetel 

votado na Assembleia Distrital em Lavras 

Março/2015: R$ 40,00.           
5º - Você rotariano(a), que consta no My 

Rotary, desde o ano passado  NÃO paga nada 
no Coquetel de Abertura e no Baile do 

Governador. 

6º - Agilize sua inscrição e o pagamento dos 
eventos de seus convidados e esposa para que 

não haja transtorno na entrada dos mesmos. Só 

poderão entrar aqueles que estiverem com o 
convite em mãospara apresentar na portaria.  

7º - A Secretaria funcionará até as 20:00 horas 

no dia 13/05 e até as 18:00horas no dia 14/05. 
8º - O Chá da Coordenadoria será realizado 

no dia 14/05 as 16:00horas e as companheiras 

que quiserem adquirir o convite, o valor é de 
R$40,00(Quarenta Reais) e será vendido na 

secretaria da Coordenadoria Distrital. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Governador Paulo com os 38 

governadores e Diretor de RI no colégio 

Rio Branco em São Paulo durante 

encontro de Governadores. 

 
Paulo e Marilene em confraternização do 

colégio de governadores do Distrito 4560. 



 

 
 

  

ACOMPANHAMENTO DE RECEITAS E DESPESAS FUNDO DISTRITAL 2015/2016 
NÚMERO DE ASSOCIADOS CONFORME FATURA DE PER CAPTA RI EM 01/07/2015 1.235 

 
VALOR DA TAXA DISTRITAL 165,00 165,00 EM 6 PARCELAS 

RECEBIMENTO TAXA DISTRITAL  ATÉ 09/03/2016 203.775,00 199.650,00 

DISTRIBUIÇÃO PARA GASTOS CONFORME REGULAMENTO DO FUNDO DISTRITAL 

DISTRIBUIÇÃO 
 

ORÇADO CREDITO DEBITO TOTAL 

Despesas da Conferência Distrital 0,60 122.265,00 119.790,00 16.220,00 103.570,00 

Eventos de Rotaract. Interact e  Núcleo Rotary de desenvolvimento comunitário 0,04 8.151,00 7.986,00 1.004,80 6.981,20 

Despesas de escritório e de visitas oficiais do Governador 0,14 28.528,50 27.951,00 26.211,61 1739,39 

Despesas de Governadores Assistentes 0,07 14.264,25 13.975,50 468,00 13.507,50 

Colégio de Governadores - despesas de manutenção e de formação de reservas 0,05 10.188,75 9.982,50 4.108,68 5.873,82 

Despesas para realização do Seminário de Treinamento de Presidentes eleitos e 

0,07 14.264,25 13.975,50 12.837,83 1.137,67 da Assembleia Distrital dos clubes  e despesas prévias do Governador Eleito (2016/17) 

Despesas Governador Indicado - treinamento Pré-Instituto Rotário. 0,03 6.113,25 5.989,50 4.551,78 1.437,72 

TOTAL 1,00 203.775,00 199.650,00 65.402,70 134.247,30 

CLUBES INADIMPLENTES ATÉ 31/12/2015 DATA CLUBES VALOR 

Primeira parcela 30/08/2015 0 0,00 

Segunda parcela 30/09/2015 0 0,00 

Terceira parcela 31/10/2015 1 330,00 

Quarta parcela 30/11/2015 2 687,50 

Quinta parcela 30/12/2015 3 1.512,50 

Sexta parcela 29/01/2016 3 1.595,00 

TOTAL A RECEBER CLUBES INADIMPLENTES 
  

4.125,00 
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Atenção Presidentes de Clubes! Vamos 

conferir as metas incluídas em seus 

Planejamentos Estratégicos?  

Para que possam estar concorrendo a 

premiações vocês terão que atentar para o 

que foi realizado e o que ainda está 

faltando. Confiram seu planejamento, e 

mãos a obra para concluir suas metas até 

abril.  
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ONDE ESTÁ A BELEZA INTERIOR 

Alberto Bittencourt 
 

 

AUDREY HEPBURN 

 

Alguns textos e imagens que recebemos pela internet nos tocam 

profundamente. Refiro-me às frases de Audrey Hepburn, acompanhadas das 

fotos de sua juventude radiosa. Nada mais apropriado neste mês, em que 

celebramos o dia Internacional da Mulher, a 08 de março. 

Nascida em 1929 na Bélgica, por pouco não morreu de fome quando criança, 

numa Europa devastada do pós-guerra. Foi salva graças à ajuda proporcionada 

aos refugiados pelas Nações Unidas. Morreu em 1993, aos 64 anos.   

Entre seus filmes de sucesso, podemos citar Bonequinha de Luxo, My Fair 

Lady, Cinderela em Paris, A Princesa e o Plebeu e muitos outros. 

No apogeu de mulher madura, quando pediam que revelasse seus segredos de 

beleza, respondia com graça: 

1. Para ter lábios atraentes, diga palavras doces.  

2. Para ter olhos belos, procure ver o lado bom das pessoas. 

3. Para ter um corpo esguio, divida sua comida com os famintos. 

4. Para ter cabelos bonitos, deixe uma criança passar os dedos por eles pelo 

menos uma vez por dia. 

5. Para ter boa postura, caminhe com a certeza de que nunca andará 

sozinho. 

6. Pessoas, muito mais que coisas, devem ser restauradas, revividas, 

resgatadas e redimidas; jamais jogue alguém fora. 

7. Lembre-se que, se alguma vez precisar de uma mão amiga, você a 

encontrará no final do seu braço. Ao ficarmos mais velhos, descobrimos 

porque temos duas mãos: uma para ajudar a nós mesmos, a outra para 

ajudar o próximo. 

8. A beleza de uma mulher não está nas roupas que ela veste, nem no corpo 

que carrega, ou na forma como penteia o cabelo. A beleza de uma mulher 

deve ser vista nos seus olhos, porque esta é a porta para o seu coração, o 

lugar onde o amor reside. 

9. A beleza de uma mulher não está na expressão facial, mas a verdadeira 

beleza de uma mulher está refletida em sua alma. Está no carinho que ela 

amorosamente dá, na paixão que ela demonstra. 

10. A beleza de uma mulher cresce com o passar dos anos. 

Audrey Hepburn nos ensinou que a verdadeira beleza é a beleza interior. Mais 

do que isso, nos mostrou onde está a beleza interior. 

 A beleza interior reside além da imagem física, que é sempre 

passageira.  

 A beleza interior é a do espírito que se irradia pelo semblante, 

iluminando os olhos, adoçando os gestos, modulando a voz. 

 A beleza interior resiste ao tempo, ao passar dos anos e se expressa 

na meiguice do olhar, na serenidade da face, no carinho dos gestos. 

 A beleza interior é imortal. 

 A beleza interior está na postura de colocar-se no lugar do próximo, 

em sentir as razões do outro, entender seu comportamento e ajudar. 

 A beleza interior está em ver de cada ser humano como um irmão, é 

perceber em cada alma um filho de Deus. 

 A beleza interior é deixar de valorizar as aparências externas e 

buscar a divindade interior de cada um. 
 

 

O QUE É O INTERCÂMBIO ROTÁRIO  

DA AMIZADE? 

 
O Intercâmbio Rotário da Amizade é uma atividade pela qual rotarianos e 

suas famílias visitam os lares de outros rotarianos. O objetivo do programa é 

fomentar a compreensão internacional, a boa vontade e a paz, através de 
contatos que atravessam fronteiras geográficas. 

 

QUAIS MODALIDADES DE INTERCÂMBIO SÃO OFERECIDAS? 

Há dois tipos de Intercâmbio Rotário da Amizade: o de Visitas Interclubes e o 

de Visitas Interdistritais. O número de pessoas ou casais participantes e a 

duração da estadia são flexíveis em ambos os casos, entretanto, deve-se 
contar com a anuência dos dois Distritos envolvidos, dado o caráter de 

reciprocidade do programa. 

 

 Visitas Interclubes: Um rotariano, que pode estar acompanhado de 

membros de sua família, visita por alguns dias o lar de companheiro de 
outro país. 

 Visitas Interdistritais: Vários rotarianos ou casais visitam diversas 

comunidades no Distrito anfitrião, por um período máximo de um mês. 

 Intercâmbio Univocacional: Intercâmbio em que os rotarianos 

anfitrião e visitantes exercem a mesma profissão. Pode ser realizado em 
qualquer uma das duas modalidades. 

 

QUEM PODE PARTICIPAR? 

Rotarianos e seus familiares imediatos (cônjuges e filhos) são elegíveis para o 

programa de visitas interclubes. Somente rotarianos e seus cônjuges são 

elegíveis para o programa de visitas interdistritais. 

 

QUANTO E PARA ONDE POSSO IR? 

Geralmente os intercâmbios podem ocorrer em qualquer época do ano, 
contanto que satisfaçam os gostos dos Rotary Clubs e Distritos envolvidos. A 

visita pode ser reciprocada no mesmo ano ou no ano seguinte e os 

participantes podem viajar a qualquer região do mundo onde exista Rotary 
Club/Distrito desejoso de participar. 

 

QUAL É A DURAÇÃO DO INTERCÂMBIO? 

A duração do intercâmbio é determinada pelos Distritos participantes. 

Geralmente, visitas interclubes duram de três a sete dias, e visitas 

interdistritais de uma a quatro semanas. 
 

QUAIS ATIVIDADES SÃO REALIZADAS DURANTE O EVENTO? 

Os intercâmbios incorporam grande variedade de eventos sociais locais, 

reuniões rotárias e tempo livre para lazer. Os itinerários são diferentes, mas 

recomenda-se que os seguintes itens façam parte de qualquer intercâmbio: 
 

 Passeios em locais bonitos e/ou históricos; 

 Visitas a escolas, faculdades, instituições comunitárias, shopping 
centers, bancos, bazares, restaurantes, zoológicos e empresas; 

 Visitas a igrejas, templos, mesquitas, sinagogas, museus e galerias; 

 Assistir e participar de eventos esportivos, concertos e vida noturna; 

 Reuniões com rotarianos de outros países. 

 

QUEM PAGA PELO INTERCÂMBIO? 

O intercâmbio é financiado inteiramente pelos participantes, sem ônus para o 

Rotary Internacional. Os hóspedes devem arcar com suas despesas básicas. 

Qualquer providência diferente deve ser decidida pelos Rotary Clubs/ 
Distritos participantes. 

 

QUEM COORDENA O INTERCÂMBIO? 

Cada Distrito que quiser participar do Intercâmbio Rotário da Amizade deve 

ter um responsável pelo programa. O Presidente da Comissão Distrital de 

Intercâmbio Rotário da Amizade é responsável por contatar seu colega no 
lugar do mundo onde haja o interesse de efetuar o intercâmbio para coordenar 

todos os detalhes, como duração da estadia e número de participantes. 

 

COMO SE CANDIDATAR? 

Para qualquer tipo de Intercâmbio, o rotariano se candidata contatando o 

Presidente de seu Rotary Club e este o informará se o Distrito participa do 
programa e providenciará detalhes sobre o processo de inscrição e requisitos 

para participação. 

 

PORQUE O INTERCÂMBIO ROTÁRIO DA AMIZADE É 

IMPORTANTE? 

O Intercâmbio Rotário da Amizade não é simplesmente uma maneira de se 
obter alojamento durante viagem de negócios ou turismo. O trânsito de 

pessoas motivadas por um desejo sincero de conhecer outras culturas e 

compartilhar companheirismo internacional é ferramenta poderosa para forjar 
melhores relações entre os povos do mundo.  

 

CONTATO: Júnio Lopes de Oliveira - Chairman 2015-16 - Distrito 4560 
e-mail: jfadom@yahoo.com.br - Tel.: (37) 32314-1330 (res.) 

Cel.: (37) 9 9961-7020 (TIM) 
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