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Mensagem do Governador 

 

  

  
contribuindo para a 

manutenção desse bem 

precioso que é a água. Em 

17.03.2018 tive o privilégio de 

concluir o plantio de mais de 

1.198 mudas, em uma 

Estância no município de 

Piumhí, mudas estas 

conseguidas graças ao 

prestígio do Presidente da 

Equipe do Meio Ambiente e 

Sustentabilidade Governador 

2012-13, Aristides Beraldo 

Garcia, do Rotary Club de 

Arcos, junto ao IEF local. Não 

vou citar outros clubes que 

fizeram também o plantio de 

árvores para não ocorrer o 

esquecimento de alguns, mas 

foram vários, tenho certeza 

disto, inclusive as nossas 

queridas companheiras das 

Casas da Amizade assim o 

fizeram.  

     Gostaria de, se possível, 

solicitar a cada clube de nosso 

distrito, bem como as ASR 

que me enviem por e-mail ou 

mesmo wattsap o número de 

árvores plantadas pelo seu 

clube ou ASR neste ano rotá-

rio, para que na nossa Confe-

rência possa fazer o reconheci-

mento a estes clubes. Conto 

com vocês companheiros.  

ABRIL – MÊS DA SAÚDE 

MATERNO INFANTIL –os 

dados são alarmantes e muito 

tristes. Estima-se que 5,9 

milhões de crianças menores 

de cinco anos morrem 

anualmente devido a 

desnutrição, falta de 

assistência médica e, 

condições precárias de 

saneamento – problemas que 

podem ser completamente 

evitados. Nós ampliamos o 

acesso a cuidados adequados, 

Saudações rotárias; 

     Companheiros, março foi, 

sem dúvida, um mês de 

grandes emoções para este 

simples governador que lhes 

fala. Ao assumir a Governado-

ria do Distrito 4560, para o 

ano rotário 2017/2018, uma 

das metas impostas pelo nosso 

Presidente do Rotary 

International, bem como pelo 

nosso Diretor Paulo Zanardi, 

foi, sem sombra de dúvidas, a 

expansão do quadro 

associativo. Recebi, com 

muita alegria o Diploma de 

admissão do Rotary Club de 

Capitólio, datada de 

15.03.2018. Um clube que 

nasce fadado ao sucesso com o 

amparo do padrinho Rotary 

Club de Piumhí. Parabéns a 

todos os envolvidos, em 

especial a nossa companheira 

Maria Margarida Costa, 

associada representativa do 

Rotary Club de Piumhí, que 

não mediu esforços para a 

criação do mesmo, auxiliada 

pelos companheiros de seu 

clube, pelo Governador 

Assistente Patrick e pelo 

Coordenador dos 

Governadores Assistentes 

Wemerson. O Distrito 4560 se 

engrandece com este novo 

clube e em 19.04.2018 terei a 

alegria de participar da entrega 

do Diploma aos nossos novos 

companheiros, bem como 

empossar o seu primeiro 

Conselho Diretor e demais 

associados do clube. 

    Março marcou também o 

plantio de árvores que 

realizamos em nosso Distrito, 

superando a meta definida 

pelo Rotary International de 1 

árvore por associado, 

saneamento, educação e 

oportunidades para garantir a 

saúde e prosperidade de mães 

e filhos. 

     O Rotary apoia treinamento 

e práticas em saúde materno-

infantil, incluindo redução da 

taxa de mortalidade entre 

menores de cinco anos de 

idade e a nossa Fundação 

Rotária capacita os rotários a 

atuarem na área de saúde 

materno-infantil ao: 

1– reduzir a taxa de morta-

lidade infantil de crianças de 

menos de cinco anos; 

2– reduzir a taxa de morta-

lidade materna; 

3– facilitar o acesso a atendi-

mento e tratamento médico 

essencial para mães e filhos; 

4 – apoiar estudos ligados a 

saúde materno-infantil;  

       COMO O ROTARY FAZ 

ACONTECER:  oferecendo 

educação, vacinas, kits para 

partos e clínicas móveis. 

Ensinando mulheres a 

evitarem a transmissão do 

vírus HIV para seus bebês, 

amamentarem e protegerem a 

si e a seus filhos de doenças. 

       Durante minhas visitas 

aos clubes de nosso 4560 pude 

comprovar que temos muito 

trabalho sendo executado 

nesta Área de Enfoque, o que 

me deixou muito feliz. 

       Agora companheiros, 

mudando de assunto, hoje, 

02.04.2018, estamos a apenas 

45 dias da nossa XLVII 

CONFERÊNCIA DISTRITAL 

“ROTARIANOS FAZENDO 

A DIFERENÇA”. Vani e eu 

estamos esperando por vocês 

com todo carinho.  

        Um grande abraço a cada 

um de vocês. 

 

          

 

Governador João Bosco e esposa Vani 

Agende-se 

 

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 

 

 

enfoque, infelizmente o Rotary não 

levou seu compromisso ambiental 
adiante. 

É por isso que, no início desse ano 

rotário, segui o exemplo de Paulo 
Costa e pedi que ao menos uma 

muda de árvore fosse plantada refe-

rente a cada associado. Meu objeti-
vo era alcançar uma meta além dos 

benefícios consideráveis trazidos 

por esse 1,2 milhões de árvores. 
Espero que, ao plantar árvores, os 

rotarianos Renovem seu interesse e 

atenção para um problema que deve-

mos colocar de volta na pauta do 

Rotary: o estado do nosso planeta. 

As questões ambientais estão pro-
fundamente entrelaçadas em cada 

uma de nossas áreas de enfoque e 

não podem ser dispensadas pelo 
Rotary. A poluição está afetando a 

saúde em todo o mundo: mais de 

80% das pessoas que vivem em 
áreas urbanas respiram ar carregado 

de poluentes; percentual que sobe 

para 98% nos países de baixa e 
média renda. Se as tendências atuais 

continuarem, até 2050 os oceanos 
deverão conter mais plásticos em 

peso do que peixes. E o aumento das 

temperaturas está bem documenta-

do: a temperatura média anual 

aumentou globalmente em cerca de 

1,1 grau Celsius entre 1880 e 2015. 
O homem foi o grande responsável 

por isso, e há uma probabilidade de 

ocorrer uma enorme desordem eco-
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Distrito 4560 

Governador 2017/2018–  

João Bosco Ribeiro Béze 

Rua Padre José Ferreira de Carvalho, 32 – 
Centro - 35.540-000 – Oliveira – MG                            

Email: jboscobeze@yahoo.com.br 

Fone: (37) 3331.5435 – (37) 99813.4075 
 

Secretário Distrital – Wilson Carlos da Silva 

Rua Ezequiel Inácio da Silveira, 131 - Bairro 

São Sebastião - 35.540-000 – Oliveira – MG 

Email: wilsoncsilva@yahoo.com 

Fone: (37) 99969.3095 
 

Tesoureiro Distrital – Nivaldo Selmo Diniz 

Araujo - Rotary Club de Itapecerica 
Rua Severo Mendes, 29 – Centro 

35.550-000 – Itapecerica – MG 

Email: nidinizaraujo@bol.com.br 
Fone: (37) 98831.1340 

 

Centro de Serviços do Distrito 4560 – 

Coordenador– Virgílio Augusto R. Bandeira 
Rua Doutor Álvaro Botelho, 401 Caixa postal 

nº 200 - 37200-000 – Lavras – MG.  
 

Instrutor Distrital – Ângelo Antônio de 

Freitas - Avenida Jove Soares, 999  - Apto 
304 – Centro - 35.680-352 – Itaúna – MG- 

Fone: (37) 3241.4682 – (37) 99982.5565 

Email: angeloantoniofreitas@gmail.com 
 

Governador Eleito 2018/19 – Paulo Sérgio 

Azevedo - Rua John Fitzgerald Kennedy, 
375, Bairro Boa Vista - 37.505-150 - Itajubá 

– MG Email: psazevedo@uol.com.br 

Fone: (35) 3623.3355 – (35) 98808.3355 
 

Governador Indicado 2019/20 – Paulo 

Marcos de Paula Lima - Avenida Dr. Sylvio 
Menicucci, 878 - Bairro Olaria 

37.200-000 - Lavras – MG - Fone: (35) 

99106.6404 

Email: paulomplima@yahoo.com.br 
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Na Convenção do Rotary Internati-

onal de 1990 em Portland, nos EUA, 

o então presidente eleito, Paulo 
Viriato da Costa, disse aos rotária-

nos: "Chegou a hora do Rotary 

projetar sua voz, mostrar sua lide-
rança e despertar todos os rotarianos 

para trilhar um caminho honroso 

que vise proteger nossos recursos 
naturais". Com esse pensamento, ele 

lançou a iniciativa "Preserve o 

Planeta Terra", pedindo aos rotária-
nos que colocassem assuntos ambi-

entais na sua pauta de trabalho. 

Entre outras coisas, isso envolvia o 
plantio de árvores, ações para dimi-

nuir a poluição atmosférica e limpar 

os recursos hídricos. 
O presidente Paulo Costa pediu que 

uma árvore fosse plantada para cada 

um dos 1,1 milhões de associados 
que o Rotary tinha na época. Como 

rotarianos, nós não contentamos em 

somente alcançar as metas; temos 
que superá-las em grande estilo. O 

ano rotário chegou ao fim com um 
resultado impressionante: 35 mi-

lhões de mudas de árvores haviam 

sido plantadas. Muitas delas ainda 
estão crescendo hoje, absorvendo 

carbono do meio ambiente, liberan-

do oxigênio, resfriando o ar, melho-
rando a qualidade do solo, fornecen-

do habitat e alimento para aves, 

mamíferos e insetos, e produzindo 
uma série de outros benefícios. 

Apesar de todos os benefícios desse 

 

 

Unidos pela saúde de mães e bebês 

Dezesseis mil crianças com menos de cinco anos de 

idade morrem todos os dias. Apesar do índice de 

mortalidade infantil apresentar quedas contínuas desde 

1990, o mundo ainda não está fazendo o suficiente para 

prevenir novas mortes. Essa informação foi revelada no 

lançamento do Relatório 2015 – Níveis e Tendências 

em Mortalidade Infantil, divulgado pelo Fundo das 

Nações Unidas para a Infância, a Organização Mundial 

da Saúde e o Banco Mundial.  

O Brasil foi um dos países que conseguiu alcançar 

o quarto dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, 

apresentando uma queda de 73% de mortes. A redução 

também foi alcançada na esfera regional, porém o 

relatório aponta que em 32 municípios brasileiros o 

índice de mortes infantis supera 80 para cada 1.000 

crianças nascidas. O relatório destaca que o grande 

desafio continua sendo o período do nascimento. Em 

torno de 45% das mortes infantis ocorrem no período 

neonatal, que compreende os 28 primeiros dias de vida. 

Prematuridade, pneumonia, complicações durante o 

trabalho de parto, diarréia, sepse e malária são as 

principais causas de morte de crianças menores de cinco 

anos. Cerca de metade são associadas à desnutrição. 

O problema é que mesmo sabendo que tantas 

crianças estão morrendo por falta de comida, nosso país 

é um dos que mais desperdiça alimentos, desde o 

campo até o consumidor final. Segundo a Embrapa, do 

total das perdas, 10% ocorrem no campo; 50%, no 

manuseio e transportes; 30%, nas centrais de 

abastecimento e comercialização; e 10%, em supermer-

cados e junto aos consumidores. Não podemos acreditar 

que em um mundo tão moderno ainda aconteça isso.   

O que você e seu clube podem fazer para impedir 

essas perdas?  

O Rotary realiza projetos sustentáveis e uma das 

nossas áreas de enfoque incentiva o trabalho com as 

comunidades para apoiar a saúde materna, neonatal e 

infantil. Fornecemos vacinas e antibióticos para 

bebês, facilitamos o acesso a serviços médicos 

essenciais e contribuímos para que mães e filhos 

recebam a assistência de agentes da saúde bem 

treinados. Por meio de programas patrocinados pelo 

Rotary, as mulheres aprendem como prevenir a 

transmissão do HIV, a amamentar seus filhos e a 

protegê-los e a si próprias de doenças. Nossos 

projetos capacitam as comunidades locais para que 

possam assumir programas de treina-mento na área 

da saúde pública. O Rotary está comprometido com 

os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da 

ONU que priorizam iniciativas para a redução da 

mortalidade materna e neonatal. 

No Brasil, o Rotary já financiou vários bancos 

de leite e treinou muitas pessoas para a prática 

correta da puericultura. Como se percebe, na área 

materno-infantil precisamos estar atentos, pois 

muitas necessidades ainda precisam ser atendidas 

Visitei um clube que tinha um projeto muito inteli-

gente e barato. Todos os anos, seus associados, com 

estagiários de bioquímica, realizam exames de fezes 

nas escolas do município. Pasmem com os resulta-

dos obtidos: 80% das crianças tinham verminose, 

algumas delas com mais de um tipo de parasita – e 

os remédios para isso têm rápido efeito e são efica-

zes e baratos. Estamos falando de crianças mal-nutri-

das em que o pouco que seus organismos obtinham 

estava sendo roubado pela verminose.  

Estou no Rotary porque podemos fazer a dife-

rença na vida dessas crianças. Comece já um projeto 

no seu clube. As crianças o agradecerão um dia. 

 

Mensagem do Diretor de RI – Paulo Zanardi 

Presidente do RI 2017/18 

Ian Riseley 

nômica e humana se essa tendência 

continuar. A necessidade de uma 

ação conjunta é agora maior do que 
nunca, assim como nossa capaci-

dade de causar um impacto real. 

Quando foi secretário-geral da 
ONU, Ban Ki-moon disse: "A 

mudança climática é uma questão 

definidora de nossa época; não 
existe um 'plano B' para deter o 

avanço das alterações climáticas, 

pois não existe um 'planeta B'. 
Nosso planeta pertence a todos nós, 

aos nossos filhos e aos filhos deles. 

Todos nós devemos protegê-lo, e 
todos nós do Rotary devemos Fazer 

a Diferença. 
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 Mensagem da Coordenadora Vani 

 

 

 

 “TUDO O QUE 

ACONTECE NO 

UNIVERSO TEM UMA 

RAZÀO DE SER; UM 

OBJETIVO. 

NÓS COMO SERES 

HUMANOS, TEMOS 

UMA SÓ LIÇÃO NA 

VIDA: SEGUIR EM 

FRENTE E TER A 

CERTEZA DE QUE 

APESAR DE AS 

VEZES ESTAR NO 

ESCURO, O SOL VAI 

VOLTAR A 

BRILHAR.” 

                                     

Irmã Dulce 

 

Prezada Família Rotária, 

queridas associadas das 

ASR – Casas da 

Amizade do 4560, 

estamos quase chegando 

ao final de mais um ano 

rotário. Nosso foco neste 

momento está em pre-

parar uma Conferência 

que traga satisfação aos 

participantes em meio a 

um clima de muito 

companheirismo e 

alegria.  

             Em meio a tudo 

isso, começamos a 

apuração das metas e 

preparação das 

premiações, por isto 

solicito de todas vocês a 

máxima observação das 

metas distritais 

constantes do meu Guia 

Distrital.  

            Nossas ASRs 

contribuem muito para o 

Distrito cumprirem suas 

metas, conforme o 

Governador Béze citou 

em sua mensagem nesta 

Carta Mensal. 

             Tenho visto por 

aí que a Campanha de 

coleta dos lacres de 

alumínio está sendo um 

sucesso. Cada vez mais 

ASR se envolvem e 

seguem fazendo a 

DIFERENÇA. 

fazer, pelo menos, 5 

(cinco) títulos Paul 

Harris, mesmo com o 

dólar rotário a R$ 3,31. 

Não tenho palavras para 

agradecer a cada um (a) 

que, nas nossas andanças 

colocaram nela, pelo 

menos, uma pratinha de 

R$ 1,00 e mais ainda as 

ASR que estão 

contribuindo, até hoje, 

através do depósito em 

conta corrente. Deus lhes 

pague.  

     Amigas, preparem 

suas malas, ajeitem suas 

fatiotas, convidem suas 

companheiras e 

embarquem para 

Caxambu. João Bosco, 

minha família e eu 

estaremos lá esperando 

vocês com aquele abraço 

todo especial. 

 

   VANI COSTA BÉZE 

     Coordenadora  

Distrital 2017-18 

     Distrito 4560 

 

um clima de muito 

companheirismo e 

alegria.  

     Em meio a tudo isso, 

começamos a apuração 

das metas e preparação 

das premiações, por isto 

solicito de todas vocês a 

máxima observação das 

metas distritais 

constantes do meu Guia 

Distrital.  

     Nossas ASRs con-

tribuem muito para o 

Distrito cumprirem suas 

metas, conforme o 

Governador Béze citou 

em sua mensagem nesta 

Carta Mensal. 

    Tenho visto por aí que 

a Campanha de coleta 

dos lacres de alumínio 

está sendo um sucesso. 

Cada vez mais ASR se 

envolvem e seguem 

fazendo a DIFERENÇA. 

     Nossa Casinha Feliz 

está deveras FELIZ. 

Vamos conseguir a 

minha meta que era de 

fazer, pelo menos, 5 

(cinco) títulos Paul 

Harris, mesmo com o 

dólar rotário a R$ 3,31. 

Não tenho palavras para 

agradecer a cada um (a) 

que, nas nossas andanças 

colocaram nela, pelo 

menos, uma pratinha de 

R$ 1,00 e mais ainda as 

ASR que estão 

contribuindo, até hoje, 

através do depósito em 

conta corrente. Deus lhes 

pague.  

           Amigas, preparem 

suas malas, ajeitem suas 

fatiotas, convidem suas 

companheiras e 

embarquem para 

Caxambu. João Bosco, 

minha família e eu 

estaremos lá esperando 

vocês com aquele abraço 

todo especial. 

 

           VANI COSTA 

BÉZE 

Relatórios recebidos 
das ASR 

 
Relatórios de Março/2018  

recebidos até o dia 5 de abril. 

 
BOA ESPERANÇA 

BOM SUCESSO 
CARMO DO CAJURU 

CARMO DA MATA 
CLAUDIO 
CRUZÍLIA 

DIVINÓPOLIS LESTE 
DIVINOPOLIS OESTE 

GUAXUPÉ 
IGUATAMA 

ITAJUBA 
ITAPECERICA 

ITAUNA 
MONTE SIÃO 

OLIVEIRA 
OURO FINO 

SÃO LOURENÇO 
SÃO TIAGO 

 
Sônia – Secretária da Coordenadoria 
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Vani está se empenhando para 

transformar estes momentos juntas 

em um cenário de aprendizagem e 

alegria.   Venha participar do 

XXXIX Encontro Distrital das 

ASR, que se realizará ás 10h00, dia 

19 de maio, sábado, no Anfiteatro 

Glória. 

Este convite se estende a todas as 

senhoras presentes no evento. Sua 

presença é indispensável! 

    O “Chá da Amizade” compõe o 

momento seguinte. É a melhor 

oportunidade de construir novas 

amizades, ouvir uma boa música 

com o “Grupo Abreu” e saborear 

as delícias de Caxambu.  

Você é nossa Convidada especial. 

Encontro marcado ás 16h00,dia 

 Casas da Amizade e a 

Conferência 

“ Rotarianos Fazendo a 

Diferença.”  

Queridas Companheiras da ASR 

, Senhoras de rotarianos e 

convidadas.  

 

 
Caxambu nos aguarda com o 

frescor do clima ameno do sul 

de Minas. O caminho está 

preparado para recebê-la com 

todo o carinho que você merece. 

Nossa Coordenadora Distrital 

Vani está se empenhando para 

transformar estes momentos 

juntas em um cenário de 

aprendizagem e alegria.   Venha 

com o “Grupo Abreu” e saborear as 

delícias de Caxambu.  

Você é nossa Convidada especial. 

Encontro marcado ás 16h00, dia 

19/05  no Restaurante Monumental.  

Solicitamos a sua Casa da Amizade 

que traga 01 brinde para sorteio a 

ser entregue na secretária no ato da 

inscrição.  

ATENÇÃO!   Só participará do 

sorteio a Casa da Amizade que 

contribuir com  o brinde.  

 
 

Casas da  Amizade que são Notícia 



 
                                     
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Governadores Assistentes Fazem a Diferença                     Notícias do Distrito 
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Mais um Governador nos diz: 

Até breve! 

 

O Governador 1978-79 do 

Distrito 4560 *CIRO DOS 

SANTOS* faleceu no dia 5 de 

abril deste ano aos 94 anos após 

uma parada cardíaca no 

Hospital São Carlos, onde 

estava internado a cerca de duas 

semanas em decorrência de um 

AVC.  *Ciro dos Santos* - 

Médico, amigo, companheiro, 

poeta, escritor, apaixonado pela 

cultura e em ajudar o próximo. 

Trabalhou uma vida inteira 

demonstrando isso no 

atendimento aos idosos do 

S.O.S. e ajudando inúmeras 

famílias em seu hospital, a 

Clínica Nossa Senhora de 

Guadalupe da cidade de Lagoa 

da Prata.  

O Governador 78/79 Ciro dos 

Santos foi Sócio Fundador do 

extinto Rotary Club de Lagoa 

da Prata e era Associado 

Honorário do Rotary Club de 

Lagoa da Prata-Princesa do 

Oeste. Foi Presidente do club 

no ano rotário 2005/06. 

Entre vários legados, Dr. Ciro 

fez a Clinica Nossa Senhora de 

Guadalupe, que chegou a ser o 

maior hospital do município à 

época. Durante sua vida, casou-

se duas vezes e teve três filhos. 

Foi um dos fundadores do 

Rotary Club na cidade, da 

Academia Lagopratense de 

Letras – ACADELP e da Futura 

– Fundação de Cultura de 

Turismo de Lagoa da Prata – ao 

lado de Silvério Rocha, Dona 

Alexandrina (ambos in 

memorian) e do amigo Lalinho. 

Apesar da naturalidade gaúcha, 

é definido pelo arquiteto como 

“um dos lagopratenses mais 

ilustres de todos os tempos”. 

Externamos nossos votos de 

pesar, sentimentos e nossas 

orações à Dona Fatinha 

(esposa) e familiares. 

 
  

Tudo foi preparado de 

surpresa pela esposa do 

agraciado, companheira 

Lilia, recheado de emoções. 

Parabéns Wemerson, você se 

orgulha de nossa Fundação 

Rotária por isso faz 

mensalmente suas doações. 

Que seu gesto sirva de 

exemplo para todos. 

 

 
 

A Governadora Assistente 

Rosângela Mendes esteve 

visitando o Rotary Clube de 

Carmo do Rio Claro e 

Candeias  cumprindo sua 

agenda de Visitas. 

 

 

 
 
Este é o Governador 

Designado 2020-21, Silveira 

Umbelino Dantas e sua 

esposa Heliane Caselato 

Dantas, do Rotary Club de 

Varginha. 

 

 
 

Concluídas as visitas aos 

Clubes Rotários da "Área 2" 

referente ao terceiro trimes-

tre. Os assuntos abordados 

foram: PETS, Rifa do Carro, 

Assembléia Distrital, 

Conferência, "Rotarianos 

Fazendo a Diferença, 

Inserção das Metas e 

Cadastro no My Rotary. As 

visitas ocorreram com 

receptividade bastante 

agradável e nas pautas dos 

Clubes visitados não houve 

restrição ao tempo utilizado 

pelo Governador Assistente 

Djalma Balducci. 

 

O Governador do Distrito 

4560, de Rotary 

International, João Bosco 

Ribeiro Béze e a Coordena-

dora Vani foram cumprir 

mais uma missão. Partiram 

para Pains, onde o 

Governador teve a honra de 

entregar ao Coordenador dos 

Governadores Assistentes de 

seu ano rotário, companheiro 

Wemerson Alves Simão a 

sua 1ª safira, juntamente com 

o Presidente do Rotary Club 

de Pains, companheiro 

Donizete e toda família 

rotária de Pains. A reunião 

contou com a presença de 

companheiros Ivan Silva 

(Duda Gonçalves), Arcos e 

Pimenta - Mar de Minas. 

 Tudo foi preparado de 

surpresa pela esposa do 

agraciado, companheira 

Lilia, recheado de emoções. 

Parabéns Wemerson, você se 

orgulha de nossa Fundação 

Rotária porisso faz 

mensalmente suas doações. 

Que seu gesto sirva de 

exemplo para todos. 

 

 

 

 

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! 
   

20 Março, o Rotary Clube e a Casa da Amizade de Monte Sião realizaram reunião Festiva para dar 

posse a 3 novos companheiros no Rotary Clube e, uma nova companheira na Casa da Amizade. 

Companheiros empossados, JOÃO PAULO DE CARVALHO MORAIS e FELIPE ANDRETA 

ARAUJO. Destaque especial para o retorno ao Quadro Associativo do Rotary do companheiro Jose 

Pocai Junior, hoje prefeito do Município de Monte Sião. Junto a ele também sua esposa, primeira 

dama do Município Elizete Luiza de Castro Pocai foi empossada como nova companheira na Casa 

da Amizade. Também o Rotary Itajubá -19 de Março no dia 4 de abril se engalanou para receber o 

mais novo companheiro rotário Engenheiro Mecânico, Companheiro Fabiano Galbiati. Bem 

Vindos! 
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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! 

 

 

 

O Rotary Itajubá - 19 de março realizou Reunião Festiva 

de muito companheirismo envolvendo os integrantes 

daquele Clube Rotário, familiares e amigos para receber 

com muito entusiasmo mais um Associado. 

 
 

O RC Pimenta-Mar de Minas teve a honra de receber a 

visita do companheiro Marcos Flávio do RC de Formiga e 

sua família, e também o intercambista Jean da 

Venezuela. Com esta visita os companheiros ficaram 

ainda mais motivados à receber um intercambista na 

cidade. 

 
 

Rotary Club de Pains recebeu nesta segunda-feira a visita 

do intercambista venezuelano Jean que nos falou sobre os 

costumes, política, culinária e belezas naturais de seu 

país. 

 
 

O Rotary Kids de Pains doa uma bicicleta à criança 

carente da cidade. 

 

O Rotary de Arcos realizou no último dia 17 a campanha " 

Leite é vida". O evento foi um sucesso, onde em poucas 

horas conseguiram arrecadar quase dois mil litros de leite , 

podendo assim beneficiar várias entidades de Arcos e 

Iguatama e através do Rotaract este benefício se estendeu a 

muitas famílias carentes. 

Doação de leite à Creche Sem Fronteiras pelo RC de Arcos 

 

 
 
A inauguração do Banco de Leite Materno, no dia 22 de 

março de 2018, foi mais uma ação do Rotary Club de 

Itajubá através dos esforços do Corpo Diretivo e de todos 

os demais Companheiros daquele Clube Rotário, 

utilizando de Subsídio Distrital e de apoio de outros 

parceiros. 

 
 

Governador Fernando Sérgio Bonanni e Governador 

Assistente Djalma Balducci participaram da Inauguração 

do Banco de Leite em Itajubá. 

 

 
 

 

 



  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

membros do Colégio de Governadores,  

respectivas  esposas e rotarianos.  

Faça sua reserva antecipada pelo Pool de Hotéis 

assim como a sua inscrição no site : 

 

 

 

 
Rotarianos NÃO pagam : 

Para esposas de rotarianos, senhoras da ASR e 

convidados segue tabela abaixo dos valores das 

adesões dos eventos. 

 

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

Coquetel Sabore D’Itália- R$60.00  (incluso 

buffet e bebidas) 

Chá da Amizade –R$50.00 

Baile do Governador – R$80.00 (incluso buffet e 

bebida) Traje: Passeio Completo ou Social  

Chá da Amizade – Uniforme da ASR 

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

 

Em Tempo ainda solicitamos aos clubes que não 

enviaram a Bandeira de sua cidade, por favor, 

providenciarem. 

Contudo, aprendemos que é quase impossível 

alcançarmos um objetivo se estamos sozinhos. 

Portanto Magali e eu contamos com todos vocês 

para fazermos acontecer o mais belo momento 

da Governadoria 2017-18 entregue ao dinâmico 

casal Béze e Vani . Vamos fazer a Diferença 

com espírito fraternal e transformar todos os 

espaços do Hotel Glória em perene alegria e 

realização.  

Com respeito  

Fabiano e Magali  

Aroldo e Eveline  

 

da chegada. O destino está marcado: 

Hotel Glória, a casa de todo rotariano 

do Distrito 4560 como de outros 

tantos, que se juntam a nós em terras 

mineiras.  

Estamos trabalhando coletivamente 

junto ao Casal Governador João 

Bosco Ribeiro Béze e sua esposa 

Vani empenhados na realização dos 

sonhos do casal, com o apoio 

incondicional do Governador Aroldo 

e Eveline fortalecida por uma equipe 

coesa e dedicada.  

Não poderá faltar você para coroar 

este evento maior do nosso Distrito 

4560 em vista de que o mais impor-

tante é a presença de todos os rotária-

nos e familiares, pois nossa máxima 

é: VOCÊ É INSUBSTITUÍVEL!  

Na edição anterior muitas infor-

mações já foram passadas a contento 

mas hoje desejamos estender-lhe um 

convite especialíssimo .  

Consta em nossa programação uma 

inovação na sexta-feira , dia 18/05, 

ás 16h10, durante a Primeira Sessão 

Plenária - A PRIMEIRA 

PALESTRA  proferida pela Dra. 

Camila Ribeiro Lobato graduada em 

Terapia  Cognitiva Comportamental . 

Não deixe de participar!  

 
Comunicamos que na quinta-feira, 

dia 17/05, ás 20h00 nos encontra-

remos na Sala de Jogos do Hotel 

Glória para o aconchegante Happy 

Hour recepcionando o casal 

Representante Pessoal do Presidente,  

 
 

membros do Colégio de 

Governadores,  respectivas  esposas e 

rotarianos. 

Faça sua reserva antecipada pelo 

Pool de Hotéis assim como a sua 

inscrição no site: 

www.cedupeventos.com .br/4560 ( 

Favor colocar dentro de um 

retângulo) 

 

 

 

   Alberto 

Bittencourt 

 Conferencia Distrital 
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A XLVII Conferência do Distrito 
4560 será no Hotel Glória 
A Conferência “Rotarianos Fazendo a 

Diferença” será de 18 a 20 de maio de 2018 no 

Hotel Resort Glória. Conforto e qualidade com 

Pensão completa. Agende sua ida com antece-

dência no Hotel Glória  pelo Tel. (35) 3341-

9200 - Não Percam! 

 

 

  

 
 

Mensagem do Coordenador da 

Conferência 

 

 
A Conferência “Rotarianos Fazendo 

a Diferença” conclui os preparativos 

focada num único objetivo: Propor-

cionar a toda família rotária e com-

vidados dias de intensa interação, 

informações, aprendizados, compa-

nheirismo , lazer e  alegria só experi-

mentada, quando estamos todos 

reunidos em torno de um só 

propósito.  

Ian Riseley nos ajuda a encontrar o 

caminho quando nos declara “Os 

objetivos das Conferências são 

simples: ajudar os rotarianos a 

encontrar novas formas de promover 

a paz por meio do servir, aprender 

com especialistas e fortalecer nossas 

habilidades para construir a paz”.  

Ele tem convicção e esperança de 

que estes encontros nos ajudarão a 

aproximarmos de um mundo mais 

pacífico, porque “O Rotary Faz a 

Diferença”. 

 

 
Estamos, pois, de malas prontas para 

partir rumo a Caxambu precisamente 

nos dias 18-19 e 20 de maio com os 

braços em asas para o abraço festivo 

da chegada. O destino está marcado: 

Hotel Glória, a casa de todo 

rotariano do Distrito 4560 como de 

Antecipe suas Inscrições no site: 

www.cedupeventos.com.br/4560 

 

http://www.cedupeventos.com.br/4560


Celebrando o Dia da Mulher 

 
 
 

. 
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Abril – Mês da Saúde Materno Infantil 
 

Todas as pessoas deveriam ter direito à saúde e à assistência 

médica, contudo, a discriminação de gênero impede o exercício 

pleno deste direito. As mulheres são mais suscetíveis a doenças e 

menos prováveis de conseguir assistência médica, por razões 

diversas como falta de recursos financeiros ou por convenções 

sociais que as obrigam a permanecer dentro de casa.* 

Com projetos focados na saúde materno-infantil, os rotarianos 

estão comprometidos a alcançar a terceira meta dos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável do Milênio: assegurar uma vida 

saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades. 

Anualmente, pelo menos sete milhões de crianças menores de 

cinco anos morrem por causas derivadas de doenças, desnutrição, 

sistema de saúde ineficaz e saneamento precário. Para reduzir 

este número, os rotarianos conduzem campanhas de vacinação e 

fornecem antibióticos para bebês, aumentam o acesso a serviços 

médicos essenciais e dão suporte a profissionais da área de 

ginecologia e obstetrícia. Quase 80% dos óbitos maternos podem 

ser prevenidos por meio da saúde reprodutiva e com o cuidado 

dispensado por profissionais treinados. Os projetos rotários 

propiciam educação, imunizações, kits de parto, clínicas móveis 

e apoio geral. 

O Rotary apóia treinamento e práticas em saúde materno-infantil, 

incluindo redução da taxa de mortalidade entre menores de cinco 

anos de idade e a nossa Fundação Rotária capacita os rotários a 

atuarem na área de saúde materno-infantil ao: 

 1. Reduzir a taxa de mortalidade infantil de crianças de menos 

de cinco anos; 

2. Reduzir a taxa de mortalidade materna; 

3. Facilitar o acesso a atendimento e tratamento médico essencial 

para mães e filhos; 

4. Apoiar estudos ligados à saúde materno-infantil. 

 

Em abril,  Mês da Saúde Materno-Infantil no calendário 

rotário, celebramos o nosso compromisso com o bem-estar de 

mães e filhos no mundo inteiro. 

 

 

 

 

 

 

Três mulheres do Rotary foram homenageadas em 7 de março de 

2018 no Banco Mundial, em Washington, D.C., nos EUA, pela 

dedicação em mudar a vida de muitas pessoas por meio de projetos 

humanitários inovadores.  

A celebração, organizada pela Associação de Funcionários do Banco 

Mundial e patrocinada pelo Rotary International junto com a firma 

Oppenheimer & Co., foi um dos muitos eventos realizados nesta 

semana que marca o Dia Internacional da Mulher, comemorado 

anualmente em 8 de março. Na ocasião, foram destacadas as 

mudanças positivas feitas pelas mulheres ao redor do mundo. Annette 

Dixon, vice-presidente do Banco Mundial para o Sul da Ásia, foi a 

moderadora do encontro.  

Dirigindo-se a uma plateia de 300 pessoas, e a milhares de 

telespectadores que acompanharam a transmissão ao vivo pela 

internet, as rotarianas Dra. Geetha Jayaram, Marie-Irène Richmond 

Ahoua e Danielle De La Fuente falaram como seu trabalho contribuiu 

respectivamente para que mulheres de baixa renda da Índia tivessem 

acesso a tratamento mental, centenas de milhares de crianças fossem 

vacinadas na África Ocidental e crianças refugiadas pudessem ter 

uma vida melhor.  

Jayaram, do Rotary Club de Howard West, nos EUA, ganhou o 

Prêmio a Alumni por Serviços Globais. Sua clínica psiquiátrica já 

tratou quase 2.000 mulheres carentes de 200 vilarejos do sul da 

Índia. Sua clínica foi reconhecida pela Organização Mundial da 

Saúde por sua excelência. Além do atendimento psiquiátrico, a 

clínica atende pessoas com problemas de visão e audição, além de 

prestar serviços nas áreas de geriatria e terapia ocupacional. Desde 

2002, o projeto beneficiou cerca de 6 milhões de lares. 

Marie-Irène Richmond-Ahoua, do Rotary Club de Abidjan-Bietry, na 

Costa do Marfim, foi presidente da Comissão Nacional Pólio Plus e 

atualmente coordena atividades de imunização no oeste da África. 

Ela é consultora internacional de comunicação e trabalhou como 

conselheira para uma operação da ONU em seu país. Richmond 

Ahoua foi homenageada por Bill Gates na Convenção do Rotary de 

2017, em Atlanta, por seu papel na erradicação da pólio e instauração 

da paz.   

Danielle De La Fuente, do Rotary Club de Coronado Binacional, nos 

EUA, é cofundadora da Amal Alliance. O grupo sem fins lucrativos 

ajuda crianças refugiadas por meio de iniciativas de desenvolvimento 

social e programas educativos. De La Fuente conta que 65 milhões de 

pessoas foram deslocadas mundialmente, das quais 77% são crianças.  

 

 

Ela trabalhou na Universidade de Defesa Nacional, em Washinton 

D.D., onde fomentou relações com o Oriente Médio e Sul da Ásia.   

"Jamais precisamos tanto de pessoas compassivas como agora," diz 

De La Fuente. "Qual será nosso futuro se a próxima geração não 

puder sonhar? Eu peço a todos vocês que entrem em ação e façam a 

diferença - talvez ajudando a mudar a vida de uma criança 

refugiada." 

 

 

Este foi o encontro chamado NAYEN, North 

American Youth Exchange Network - 

Estados Unidos, Canadá e México 

O encontro aconteceu em Omaha, no estado 

de Nebrasca. 

Com 400 companheiros envolvidos no 

Programa de Intercambio de Jovens no 

mundo.As fotos mostram alguns de nossos 

parceiros. 

 

INTERCÂMBIO DE JOVENS DO DISTRITO 4560 

   Alberto Bittencourt 

 

 

 
foto 1 - Bernardo, proprietário da 
Belo Brasil 
foto 2, Ted e Lindse, da CISI- 
Bolduc, seguro que usamos  
foto 3- parceiros do Distrito 4130 
- Mexico 
foto 4, Burkhard,  parceiro da 
Alemanha Distrito 1870 
foto 5, parceiro do Distrito 4110- 
Mexico 
foto 6, Fred, proprietario da Terra 
Brasil 
foto 7, parceiros do Distrito 4130, 
Mexico 
foto 8, Festa da Caipirinha, 
oferecida pelos brasileiros a todos 
os participantes da conferencia. 

 

http://www.worldbank.org/


 
 
 
 
 
 

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

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

Classificação Rotary Club  Classificação Rotary Club  
1º lugar Itajubá – 100% 1º lugar Carmo do Cajuru – 91, 25%  

2º lugar Itajubá 19 de março – 91,66% 2º lugar Divinópolis Leste – 87,50%  

3º lugar Pains – 91% 3º lugar Elói Mendes – 85,80%  

4º lugar Camacho – 90,10% 4º lugar Itaúna -  80,92%  

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

Nº Rotary Club de 
Nº 

Reuniões 

Sócios Informados por: Admissão Baixas % 

RI 
30/06/2017 

Club 
31/03/2018 

Mar/ 
2018 

Mar/ 
2018 Frequência 

1 Alfenas(8192) 03 12 18 - - 85,20 

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

3 Arcos  (8194) N/I 11 16 - -  

4 Bambuí (8195) N/I 19 24 - -  

5 Boa Esperança (8196) 03 22 22 - - 78,00 

6 Bom Sucesso (25292) 04 14 14 - - 85,71 

7 Brazópolis (8198) 04 10 12 - - 73,00 

8 Camacho (84366) 03 09 11 - - 90,10 

9 Cambuí (30655) 04 11 10 - - 80,00 

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) 03 17 13 - - 84,61 

14 Carmo do Cajuru (8204) 04 31 33 01 - 91,25 

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

16 Caxambu (8206) 04 14 14 - - 58,90 

17 Cláudio (8207) 03 19 19  - 63,00 

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

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

20 Cruzília (8208) N/I 11 11 - -  

21 Divinópolis (8209) N/I 14 14 - -  

22 Divinópolis Leste (8210) 03 39 37 - 02 87,50 

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

24 E-Club Esperanto (88478) 03 20 25 - - 82,00 

25 Elói Mendes (8212) 03 39 43 01 - 85,80 

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

27 Guaxupé (8214) N/I 18 19  -  

28 Guaxupé – Cafezais (87147) N/I 14 11 - -  

29 Iguatama (8215) 03 20 23 - - 78,00 

30 Ilicínea (84198) N/I 05 05 - -  

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

32 Itajubá 19 de Março (25350) 04 07 09 - - 91,66 

33 Itajubá-Oeste  (8219) 04 16 20 02 - 89,98 

34 Itanhandú (24157) 04 18 18 - - 79,00 

35 Itapecerica (8219) 03 35 35 - - 68,00 

36 Itaúna  (8220) 03 32 31 - - 80,92 

37 Itaúna-Cidade Educativa (22535) N/I 21 18 - -  

38 Itaúna-Cidade Universitária (22536 04 20 20 - - 75,00 

39 Lagoa Prata-Princesa Oeste(87202) N/I 14 17 - -  

40 Lavras  (8223) N/I 14 17  -  

41 Lavras-Dos Ipês (86677) 03 18 18 - - 69,00 

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

43 Machado (8225) 04 21 22 - - 88,72 

44 Mateus Leme – Centro (82941) N/I 12 13 - -  

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

46 Monte Sião (27238) 04 14 18 03 - 75,50 

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

48 Oliveira (8228) 03 18 18 - - 85,20 

49 Ouro Fino (64674) 04 15 13 01 01 84,00 

50 Pains (8229) 04 17 19 - 01 91,00 

51 Perdões (58389) N/I 11 11 - -  

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

53 Pimenta- Mar de Minas(88244) 04 16 10 - - 80,00 

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

55 Poços de Caldas  (8232)  04 18 18 - - 70,97 

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

57 Pouso Alegre-Das Gerais (60746) 04 13 12 - - 79,00 

58 Pouso Alegre-Sul  (51719) 04 27 30 - - 60,00 

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

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

61 São Tiago (8238) 03 14 17 - - 78,43 

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

63 Três Pontas (8241) N/I 18 20 - -  

64 Varginha (8242) 04 25 25 - - 83,00 

 Total de companheiros no Mês  1187 1239 08 04  

Está chegando, mas 
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 infor-
mações, bem como uma 
carta referente ao 
assunto, acreditamos que 
ainda há tempo para a 
venda dos bilhetes e 
concorrer aos prêmios 
que serão ofertados na 
Conferência e o saldo 
restante será encami-
nhado à Fundação 
Rotária em nome de seu 
clube.  
 
O prazo para o acerto 
final dos pagamentos 
dos bilhetes será dia 30 
de abril 
 
Dia 12 de maio corre o 
carro pela Loteria Federal.  
 
O endereço para devo-
lução dos bilhetes não 
vendidos e a relação dos 
bilhetes vendidos poderá 
ser enviado para 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 
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o grande problema, e que somente quando você faz além da 

sua parte e espalha pensamentos tão fortes quanto estes, algo 

novo acontece. 

E mais do que entender, ser um líder te faz agir, e agir te faz 

transformar. 

Os líderes transformadores ainda irão mudar este mundo, 

afinal, é tempo de liderança! 

 

 

Interact de Itapecerica, tirando jovens da ociosidade, onde 

podem com criatividade ter uma vida saudável e feliz. Reunião 

de companheirismo e alegria. 

ESPALHANDO AMOR E GRATIDÃO AO ROTARACT 

#SouRotaract é um projeto do Rotaract Club de Lavras, que 

mostra à comunidade e à família rotária sobre a importância do 

Rotaract e seus projetos aos seus associados. Durante o dia de 

hoje tivemos post de nossos associados, falando sobre o 

Rotaract e sua importância em suas vidas e como o Rotaract os 

move a pensar e ajudar o próximo. 

 

 

 

 

 

 
Interact Club de Divinópolis realizou a sua II Feirinha 

de Livros, na praça do Santuario. Vendemos livros de 

0,50 centavos até 20 reais. Conseguimos arrecadar 

dinheiro para um projeto em conjunto com o Rotaract 

Club de Divinópolis, 

 

 

Rotaract 50 anos 
É tempo de liderança ? 

Vivemos em tempos de estiagem das relações 

verdadeiras e dos valores compartilhados. 

Não só em nosso país, mas em todo mundo se vê esta 

grande dificuldade de viver em comunidade. 

Vive-se em muitos locais a escuridão, pautada na 

desigualdade de muito daquilo que acreditamos. 

Me pergunto: há esperança? Há luz? Há ventos de novos 

tempos? 

Incrivelmente sempre que estou em uma reunião, um 

evento ou um projeto do Rotaract pela comunidade eu 

sinto que não há apenas uma luz, há um ambiente 

iluminado de novas ideias e um clima de brilho nos 

olhos por novos tempos. 

Porém, me pergunto: que fator faz com que neste lugar e 

em vários outros seja tão claro encontrar luminosidade? 

Me pego respondendo esta pergunta com uma palavra: 

liderança. 

Este elemento, quando desenvolvido, te faz entender 

que “apenas” fazer a sua própria parte nunca resolverá o 

grande problema, e que somente quando você faz além 

da sua parte e espalha pensamentos tão fortes quanto 

estes, algo novo acontece. 

E mais do que entender, ser um líder te faz agir, e agir te 

https://www.facebook.com/hashtag/sourotaract?source=feed_text


Clubes que são Notícia 

Carta Mensal do Distrito 4560 Página 11  

 No dia da Água, o Rotary Club de Córrego Fundo realizou 

o plantio de 100 mudas de árvores com o objetivo de 

revitalizar uma mina d'agua. 

 

 

O Rotary Club de Pimenta, com o apoio do Rotaract, 

realizou no dia 31/03 a quinta campanha de limpeza das 

lagoas na cidade de Pimenta. 

 

 
 

 



Clubes que São Notícia   Por iniciativa do RC Pouso Alegre-Das Geraes, foi 

realizada a lavagem da estátua do Fernão Dias, no trevo da 

BR 381, em Pouso Alegre. O evento teve o apoio do Grupo 

THV (que realizou a lavagem), Autopista Fernão Dias - 

Arteris e do Hotel Central Parque. Parabéns ao Presidente 

Rafael Maurício Reis Teixeira e demais associados do 

clube. 

 
 
O Rotary Club de Carmo da Mata realiza a 5ª Noite do 

Peixe. Todos os companheiros muito satisfeitos com a 

realização e sucesso do evento. 

 

 
 

Presidente Luciene e companheiros, cumprindo metas!!!  

Rotary Itaúna Cidade educativa, escoteiros e patronato 

plantando mudas de ipês!!! 

 
 

 
 
Este Convite é um grande motivo de orgulho para nosso 

Governador João Bosco Béze, onde o RC de Piumhi está 

Convidando todos os companheiros do Distrito 4560 para  

a Instalação do Rotary Club de Capitólio. 

Parabéns ao Rotary Club Padrinho pela bela iniciativa bem 

como todos os companheiros envolvidos,  

 

 

 
 

Os companheiros do Rotary Club de Capitólio já estão 

fazendo a diferença realizando o I Forró Amigos do Rotary 

de Capitólio. Parabéns Rotary já em ação. 
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   A Fundação Rotária muda vida de pessoas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Fundação Rotária transforma suas contribuições 

em projetos que mudam a vida de pessoas em todo o 

mundo. 

Durante os últimos 100 anos, investimos US$3 bilhões 

em iniciativas sustentáveis e de grande impacto. 

Com a sua ajuda, podemos transformar a vida de 

pessoas das nossas cidades e do mundo inteiro. 

Por que doar à Fundação Rotária? 

Porque você pode ajudar a fazer a diferença no mundo. 

Nós usamos 90% das contribuições recebidas 

diretamente em projetos. 

Como a Fundação utiliza as doações? 

As contribuições são usadas em iniciativas sustentáveis 

criadas pelos nossos 35.000 clubes. Com doações como 

a sua, conseguimos reduzir a incidência da pólio em 

99% no mundo inteiro e podemos treinar promotores da 

paz, aumentar o acesso à água limpa e ajudar no 

desenvolvimento econômico de diversas comunidades. 

Que impacto uma doação pode causar? 

Sua doação pode salvar uma vida. Bastam US$0,60 

para que uma criança seja vacinada e fique protegida da 

paralisia infantil para sempre. E com a equiparação de 

2:1 da Fundação Bill e Melinda Gates, sua contribuição 

para a erradicação da pólio vale o triplo. 

CONHEÇA NOSSAS CAUSAS 

 Promoção da paz 

 

 Água limpa e saneamento 

 

 Saúde de mães e filhos 

 

 Apoio à educação 

 

 Desenvolvimento econômico 

 

 Combate a doenças 

 

História da Fundação 

Na Convenção de 1917, o então presidente do Rotary, 

Arch Klumph, propôs a criação de um fundo de 

dotação “para fazer o bem no mundo”. Essa ideia e a 

primeira doação recebida, no valor de US$26,50, deram 

início a uma organização incrível que vem 

transformando a vida de milhões de pessoas 

globalmente. 

CONHEÇA A RICA HISTÓRIA DA NOSSA 

início a uma organização incrível que vem transformando a 

vida de milhões de pessoas globalmente. 

CONHEÇA A RICA HISTÓRIA DA NOSSA 

FUNDAÇÃO 

Estrutura financeira 

A Fundação Rotária, uma entidade pública que opera 

exclusivamente para fins beneficentes, é administrada por 

um Conselho de Curadores. As operações do Rotary 

International, uma organização formada por associados, são 

supervisionadas pelo seu Conselho Diretor. 

A Sede Mundial do Rotary International e da Fundação Rotária 

fica em Evanston, EUA, mas temos fundações afiliadas nos 

seguintes países: Austrália, Brasil, Canadá, Alemanha, Índia, 

Japão e Reino Unido. 

Leia também sobre os investimentos do Rotary e Veja os 

destaques do ano passado no nosso Relatório Anual. 

A sua generosidade é essencial para expandirmos nossos 

programas globalmente. Saiba mais sobre: 

Recohecimento a doadores 

Sociedade Arch Klumph 

Sociedade Paul Harris 
O objetivo da Sociedade Paul Harris é homenagear associados 

e amigos do Rotary que contribuem anualmente no mínimo 

US$1.000 ao Fundo Anual, Fundo Pólio Plus ou Subsídio 

Global da Fundação Rotária. Quem entra para a Sociedade 

recebe certificado e insígnia especiais durante evento de clube 

ou distrito. 

Entre para a Sociedade Paul Harris 
Mais informações sobre reconhecimento a doadores 

O que sua doação possibilita 

Ao contribuir anualmente, você transforma a vida de pessoas, 

famílias e comunidades. Alguns exemplos de iniciativas que 

são possíveis graças à generosidade de pessoas como você: 

 Treinamento para professores de um centro de 

educação infantil na África do Sul 

 Filtros d’água, banheiros e educação sobre higiene 

para prevenir a fluorose dentária, diarreia e outras 

doenças na Índia 

 Bolsa de estudo para um profissional da área médica 

da Itália pesquisar tratamentos para reduzir as taxas de 

mortalidade de bebês prematuros 

 Seminários sobre paz para 200 professores e 1.300 
estudantes em Uganda 

 Mosquiteiros tratados com inseticida e serviços 
médicos para prevenir a malária em Mali 
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https://www.rotary.org/pt/our-causes/promoting-peace
https://www.rotary.org/pt/our-causes/promoting-peace
https://www.rotary.org/pt/our-causes/providing-clean-water
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https://www.rotary.org/pt/donate/recognition
https://www.rotary.org/pt/about-rotary/history/arch-klumph-society
https://www.rotary.org/pt/about-rotary/history/paul-harris-society
https://rotary.qualtrics.com/jfe/form/SV_eCYMZ3u8qeCZALb
https://www.rotary.org/pt/donate/recognition


 

Prestação de Contas – Distrito 4560 – Ano Rotário 2017/18 

Arrecadação Anual – com a Per capta Distrital – 31/03/2018 
Material apresentado pelo Tesoureiro Distrital Nivaldo Selmo Diniz Araújo- ano Rotário 2017/18 

NÚMERO VALOR     
RECEITA 

REALIZADA 
  

ASSOCIADOS PERCAPTA TOTAL   208.122,63   

1172 R$ 188,00 
R$ 

220.336,00 
  DESPESAS    

VALOR A SER DISTRIBUÍDO 
R$ 

200.336,00 
  957,60   

   
      

DISTRIBUIÇÃO E GASTOS 

DESCRIÇÃO/% 
RECEITA 

PREV 
RECEITA 

REAL 
DESPESAS SALDO 

CONFERÊNCIA - 60% 120.201,60 124.873,58 31.310,57 93.563,01 
DESP. GOV. INDICADO -3 % 6.010,08 6.243,68 948,11 5.295,57 
COLÉGIO GOVERNADORES - 5% 10.016,80 10.406,13 3.553,78 6.852,35 
DESP. GOV. ELEITO -7 % 14.023,52 14.568,58 11.048,87 3.519,71 
DESP ROTARACT/INTERACT - 4% 8.013,44 8.324,91 3.060,22 5.264,68 
DESP DO GOVERNADOR - 14% 

 
28.047,04 29.137,17 9.119,26 20.017,90 

GOV ASSISTENTES - 7% 
 

14.023,52 14.568,58 67,03 14.501,55 
ESCRITÓRIO CENTRAL - LAVRAS 9,07% 20.000,00 14.999,99 9.139,95 5.860,04 

TOTAIS 220.336,00 208.122,63 68.247,80 154.874,82 

      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 

 
O Sentido da Vida – Alberto Bittencourt 

Showcase 
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Jamais esquecerei uma cena que assisti no Lar de Cáritas há mais de dez anos. Eu trabalhava como voluntário, rotariano, na construção de novas 

instalações, quando uma mãe desesperada chegou com um bebê no colo.  

Todos ali já conheciam o drama que aquela mulher vivia há cerca de três meses. Foi num dia de chuva torrencial, em que a pequena favela 

situada na frente da creche ficou inundada pelas águas e pelos esgotos que corriam a céu aberto, in natura, nas chamadas valas negras. O barraco 

de vão único, chão de terra batida e paredes de plástico e restos de madeira, foi invadido pela água da chuva. O bebê, de apenas três meses, 

deitado no estrado que servia de cama, rolou e caiu naquela água infecta, putrefacta e mal cheirosa. Escapou de morrer afogado, mas contraiu 

septicemia, uma infecção generalizada, que o deixou três meses internado numa UTI infantil. 

Ele viera de ter alta, mas, malgrado todos os cuidados médicos e nutricionais, o estado geral não apresentava melhoras. O bebê continuava 

prostrado, sem vida, sem reação, sem emoção. A mãe ao que parecia, havia perdido a esperança. Numa última tentativa, queria agora deixá-lo no 

Lar de Cáritas, onde poderia ser melhor cuidado.  

Foi entregue a uma enfermeira prática, já um tanto idosa, humilde, pobre, magra, funcionária da creche, que cuidava das crianças como se filhos 

fossem. A mulher tomou o bebê nos braços, friccionou-o vivamente. Tenta fazê-lo rir, brinca com ele. Nada acontece. Com cuidado, apertou o 

corpinho quase inerte contra seu coração, enquanto lhe dizia palavras doces. Ela fica assim, longo tempo imobilizada, os olhos fechados. Uma 

força espantosa emana dela. A seguir, lentamente, suas mãos começam a pegar o bebê. Sem preguiça, ela o massageia da cabeça aos pés, com 

uma mistura perfeitamente dosada de força e delicadeza. Ela senta a criança no seu colo, saltita com ela, como se fosse um cavalinho. Naquele 

momento, o ar grave do bebê, aos poucos, vai se anuviando. 

Então, sob os nossos olhos, um milagre se produziu. O olhar da criança começou a clarear, a se encher de luz. O pequenino ser, que estava 

ausente, de repente se torna presente. E, docemente, um sorriso aparece, acompanhado de pequenos gritos de alegria, até se transformar numa 

cascata de risos. O bebê havia escolhido viver. Seu sorriso testemunhava que o amor é a única razão que dá verdadeiramente sentido a uma 

existência.  

Um bebê não pode crescer e se desenvolver sem laços afetivos, no sentido mais amplo do termo. Se ninguém o olha de modo especial, não o 

toca, nem se interessa por ele, ele morre.  

Os pobres não se questionam sobre o sentido da vida. Eles tentam, simplesmente sobreviver a cada dia, mas, o que os ajuda a viver, tanto quanto 

a alimentação, são os laços familiares, amigáveis, tribais, comunitários.  

O que dá sentido verdadeiramente à vida, sejam ricos ou sejam pobres, ontem, como hoje, aqui ou alhures, é o amor. A vida, só é viável, porque 

alguém, nem que tenha sido pelo menos uma vez, nos olhou com amor. 

 

http://1.bp.blogspot.com/-LHbNUdGHJt8/VDNesntlhfI/AAAAAAABArQ/54I4Dakwi2Q/s1600/IMG_0025.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-VtBmoYHdBUk/VDNet16LP-I/AAAAAAABAro/nyfN8n5vWss/s1600/IMG_0051.JPG


ROTARY INTERNATIONAL - DISTRITO 4560 

  "47ª CONFERÊNCIA ROTARIANOS FAZENDO A DIFERENÇA" 

 Caxambu (MG) - 18 a 20 de Maio de 2018 - HOTEL GLÓRIA RESORT E CONVENTION 

TABELA DOS HOTÉIS EM CAXAMBU 

  
HOTEL GLÓRIA  RESORT E  CONVENTION   - FONE: 35- 3341.9200 

Diárias com pensão  completa   

APARTAMENTO STANDARD APARTAMENTO LUXO  Acrescentar 5% de ISS   às  

SINGLE  R$ 352,00   SINGLE   R$ 384,00   diárias + R$  1,50 de taxa de    

DUPLO  R$  440,00   DUPLO   R$ 480,00   turismo por  dia .  Criança até 

CAMA EXTRA  R$ 120,00   CAMA EXTRA   R$  170,00  

 10 anos cortesia mesmo no 

quarto dos pais. 

HOTEL CAXAMBU - FONE: 35-3341.9300 

  Diárias com pensão completa 

  

  

APARTAMENTO  STANDARD   LUXO   LUXO VIP   SUÍTE  

DUPLO  R$ 385,00   R$  440,00   R$ 500,00   R$600,00  

SINGLE  R$  296,00   R$  352,00   R$ 384,00   R$480,00  

TRIPLO  R$  518,00   R$  616,00   R$ 672,00   R$826,00  

QUÁDRUPLO  R$  647,50   R$  770,00   R$ 840,00    

QUÍNTUPLO  R$  758,50   R$  902,00   R$ 984,00    

CONJ. 4 PAX  R$  703,00   R$  836,00      

CONJ. 5 PAX  R$  795,50   R$  946,00      

Crianças  de 6 a 10 anos  R$  111,00   R$  132,00   R$ 144,00   R$180,00  

Acrescentar 5% de ISS  às diárias   

Diárias com café da  manhã   

DUPLO  R$  220,00   R$  260,00   R$   300,00   R$400,00  

SINGLE  R$  176,00   R$  208,00   R$   240,00   R$320,00  

TRIPLO  R$  308,00   R$  364,00   R$   420,00   R$560,00  

QUÁDRUPLO  R$  385,00   R$  455,00   R$   525,00    

QUÍNTUPLO  R$  451,00   R$  533,00   R$   615,00    

CONJ. 4 PAX  R$  418,00   R$  494,00      

CONJ. 5 PAX  R$  473,00   R$   559,00      

Crianças de 6 a 10 anos  R$    66,00   R$      78,00   R$      90,00   R$120,00  

Acrescentar 5% de ISS  às diárias  

HOTEL PALACE CAXAMBU - FONE: 35-3341.9400     

Diárias com pensão completa 

  

  

APARTAMENTO  STANDARD        

SINGLE  R$  234,00        

DUPLO  R$  299,00        

TRIPLO  R$ 427,00        

HOTEL DE MINAS:  CAXAMBU -  FONE 35- 3341.3244  

Díarias com café da  manhã  

APARTAMENTO  STANDARD        

SINGLE  R$  100,00        

DUPLO  R$  160,00        

TRIPLO  R$  225,00        

QUÁDRUPLO  R$  300,00        

 

CIRCUITO DAS  ÁGUAS  POUSADA -  FONE: 35- 3341.3285 

Diárias com café da  manhã   

DUPLO  R$  150,00        



TRIPLO  R$  210,00        

QUÁDRUPLO  R$  260,00        

 

HOTEL UNIÃO - FONE: 35- 3341.3333   

Diárias com Pensão  Completa    

APARTAMENTO STANDARD LUXO CONJUGADO   

SINGLE  R$  281,00   R$   334,00      

DUPLO  R$  366,00   R$   402,00      

TRIPLO  R$  492,00   R$   585,00      

QUÁDRUPLO    R$   732,00   R$  794,00    

QUÍNTUPLO      R$  899,00    

SEXTÚPLO      R$1.004,00    

CRIANÇA  R$  106,00   R$   125,00   R$  125,00    

Diárias com Café da  manhã   

SINGLE  R$   167,00   R$   198,00      

DUPLO  R$   209,00   R$   247,00      

TRIPLO  R$   293,00   R$   346,00      

QUÁDRUPLO    R$  432,00   R$  469,00    

QUÍNTUPLO      R$  531,00    

SEXTÚPLO      R$  593,00    

CRIANÇA  R$  63,00   R$    74,00   R$     74,00    

Acrescentar 5% de ISS  às diárias + R$  1,50 de taxa de  turismo por  dia-Mínimo 2 diárias  

HOTEL SÃO  FRANCISCO -  FONE: 35- 3341.4787  

Diárias com Café da  manhã   

APARTAMENTO  STANDARD        

SINGLE  R$ 100,00        

DUPLO  R$ 160,00        

CAMA EXTRA  R$  50,00        

 

HOTEL BRAGANÇA -  FONE: 35- 3341.3366  

Diárias com café da  manhã    

APARTAMENTO  STANDARD        

Preço por pessoa  R$  90,00        

 

HOTEL LOPES -  FONE: 35- 3341.9500  

Diárias com café da  manhã  - Crianças até seis anos é Free para os dois tipos de apartamentos. 

APARTAMENTO  STANDARD   LUXO      

SINGLE  R$  170,00   R$  200,00      

DUPLO  R$  220,00   R$  260,00      

TRIPLO  R$  300,00   R$  355,00      

QUÁDRUPLO  R$  350,00        

CRIANÇA DE 6 a 10  R$    50,00   R$    50,00      

Diária com pensão  completa   - Crianças até seis anos é Free para os dois tipos de apartamentos. 

SINGLE  R$ 230,00   R$ 275,00      

DUPLO  R$ 330,00   R$ 390,00      

TRIPLO  R$ 450,00   R$ 550,00      

QUÁDRUPLO  R$  570,00        

CRIANÇA DE 6 a 10  R$ 80,00   R$  80,00      

Acrescentar 5% de ISS às diárias + R$  1,50 de taxa de  turismo por  dia  

 

 


