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Maio: Mês Serviços à 

Juventude 

 

 Prezados Lideres Classe: 

 

No mês de Maio, o Rotary 

recomenda que nos 

preocupemos com a 

juventude.  

Eles demonstram bastante 

sabedoria e conhecimentos 

na área da informação e 

estão sempre conectados 

com o Mundo atual, 

desenvolvendo várias 

atividades comunitárias e 

humanitárias.  

 

Eles desempenham ainda um 

papel de extrema impor-

tância no futuro do Mundo e 

da Nossa Organização. Por 

este motivo devemos ficar 

mais próximo deles, dando a 

eles a oportunidade de 

conhecer a nossa organi-

zação, bem como a historia, 

quem somos e o que 

fazemos.   

 

Devemos acompanhar os 

programas de Intercâmbio de 

jovens, Interact e Rotaract, 

que podem nos auxiliar no 

futuro da nossa organização 

nas oportunidades de 

parcerias, para os clubes e 

Distrito. 
Neste envolvimento com o 

Rotary o Interact Clubes, 

Rotaract Clubes, Intercâmbio 

de Jovens e Prêmios Rotários 

de Liderança Juvenil – 

RYLA, os jovens 

desenvolvem as suas 

lideranças e percebem a 

importância da prestação de 

serviços humanitários. Estes 

programas estruturados para 

a juventude criam 

oportunidades de prestar 

serviços promovendo a paz e 

a Compreensão Mundial, e 

despertam neles os valores 

morais, cívicos, éticos e 

solidários.  

Sempre digo que a maior 

retribuição quando alguém 

faz algo bom pelo outro é 

que sua própria vida 

muda.  
 

Devemos ter a consciência 

que a juventude é o futuro da 

Nossa Organização.  No 

entanto, devemos nos 

aproximar mais deles, para 

que eles possam ser guiados 

por mãos e mentes 

experientes. Pense nisto. 
 

Os Rotarianos são os 

caminheiros do amor e 

precisamos congregar e 

acompanhar os novos 

tempos, bem junto desta 

juventude que está chegando, 

com os desafios de um 

tempo novo. 

 

Aproveito para agradecer a 

toda minha equipe Distrital, 

minha esposa Marilene e a 

todos que estiveram conosco 

na “Conferência do 

Presente”, em especial ao 

casal representante do 

Presidente de Rotary 

International Alceu 

Eberhardt e Tânia Maria,  

pois foi através de vocês que 

conseguimos realizar muito e 

juntos, todos fomos um 

presente para o mundo. 

 

 
 

Obrigado 

 

PAULO ROBERTO 

RAMOS 

Governador Distrito 4560 

Gestão 2015/2016 

 

Agende-se 

 

Maio de 2016 
Mês dos Serviços a 
Juventude 
Dias 13 a 15/05 aconteceu 
a XLV -Conferência 
Distrital – A Conferência 
do Presente-   
 
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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 Mensagem do Presidente de RI 

 

 

O CARRO SAIU PARA UM 
COMPANHEIRO DO RC 

DE PIMENTA. 
 

 
 
RC Itaúna Cidade Universitária: Carlos 
Roberto de Souza Gonçalves - R$ 5.000,00 
 
RC Carmo do Cajuru: João Batista Satorno - 
R$ 5.000,00 
 
Rotary de Divinópolis Leste: Júnio Lopes de 
Oliveira R$10.000,00 
 
Fundação Rotária – ficou com R$10.000,00 
em que em dois sorteios foram de bilhetes 
devolvidos e conforme o regulamento isto 
estava previsto. 
 
O carro foi do RC de Pimenta o nome do 
ganhador  Wolmar de Paula Castro 

 

não era o caso. Apesar de as mulhe-

res conhecerem as necessidades e 

recursos da comunidade muito 

melhor do que os homens, ninguém 

se preocupou em ouvir o que elas 

tinham a dizer. 

As mulheres começaram a fazer 

parte da nossa organização somente 

a partir do final da década de 80, 

período altamente produtivo da 

nossa história. Em 1995, a propor-

ção de associados era de 20 homens 

para cada mulher; hoje, o número 

aumentou para cinco rotarianos 

para cada rotariana. Apesar de bom, 

este progresso ainda não é sufici-

ente. Trata-se de bom senso: para 

representar e servir nossas comuni-

dades plenamente, precisamos 

garantir que as mulheres sejam 

adequadamente representadas na 

nossa organização. 

As normas do Rotary sobre igual-

dade dos gêneros são absoluta-

mente claras. Mesmo assim, um 

quinto dos nossos clubes ainda se 

recusa a admitir mulheres, fre-

quentemente alegando que é difícil 

encontrar associadas em potencial 

qualificadas. Para mim, um rotari-

ano que usa este argumento não 

possui as duas qualificações mais 

importantes de um associado do 

Rotary: honestidade e bom senso. 

Um clube que se recusa a admitir 

mulheres conta apenas com meta-

de do talento, habilidades e 

conexões que poderia ter. Ele não 

Há alguns anos, uma agência de 

desenvolvimento bem-intencionada 

resolveu melhorar o abastecimento 

de água em uma comunidade rural 

de Kano, no Quênia. Depois de 

formar comissões, realizar diversas 

reuniões e consultar os moradores, o 

fornecimento de água para irrigação 

e criação de animais foi identificado 

como a principal necessidade da 

comunidade. A agência criou um 

plano de ação e, pouco tempo 

depois, iniciou os trabalhos com 

base no feedback dos moradores 

consultados. 

No entanto, assim que a construção 

começou, um grupo de mulheres 

protestou contra a iniciativa, 

bloqueando a passagem dos traba-

lhadores e impedindo a construção 

dos canais que desviariam a água 

para as lavouras. Depois de 

investigar a situação, a agência 

descobriu que havia uma única fonte 

d’água no local. Se eles desviassem 

a água para as plantações, dezenas 

de famílias ficariam sem o precioso 

recurso natural para beber, cozinhar 

e limpar. Como resultado, o projeto 

inteiro teve que ser cancelado. 

Isso aconteceu porque nenhum 

membro da equipe – que era forma-

da unicamente por homens – pensou 

em consultar as mulheres da comu-

nidade. Durante todo o processo, 

acharam que os homens sabiam do 

que a comunidade precisava e fala-

vam em seu nome. Claramente, este 

K. R. RAVINDRAN 

PRESIDENTE, 2015-16 DE RI 

 
 

Vicente Giay, criou o termo Novas Gerações e 

afirmou que o futuro da nossa organização dependia 

do envolvimento dos jovens em seus programas e 

atividades. Na Convenção do Rotary International 

em Calgary, Canadá, ele disse: “A visão que 

tivermos do futuro fará a diferença entre o nosso 

sucesso ou fracasso. As Novas Gerações são o nosso 

investimento no futuro. Portanto, vamos começar a 

construir o futuro”. 

As Novas Gerações se tornaram a Quinta Avenida 

de Serviços do Rotary, em 2010, e sua definição está 

no quinto artigo nos Estatutos Prescritos para o 

Rotary Club: “Serviços às Novas Gerações – A 

quinta Avenida de Serviços reconhece a mudança 

positiva trazida pelos jovens através do incentivo a 

atividades de desenvolvimento de líder, engajamento 

comunitário, prestação internacional de serviços e de 

programas de intercâmbio que enriquecem e 

promovem a paz e a compreensão mundial”. 

Neste mês de maio, dedicado às Novas Gerações, é 

importante conscientizar os Rotary Clubs de se 

comprometerem a envolver os jovens em projetos de 

serviços profissionais à comunidade nacional, ou 

mesmo comunidades internacionais, oferecendo 

programas e recursos que os apoiem. 

Temos um enorme potencial de futuros rotarianos, 

formados por essa juventude cada vez mais 

atualizada com os problemas sociais de suas 

comunidades, disposta a dar sua colaboração para 

superá-los. Entretanto, as estatísticas demonstram 

que ainda é reduzido o número de clubes de 

jovens existentes no Brasil. 

Mesmo assim, somos o segundo país no mundo 

que concentra o maior número de rotaractianos 

em seu território, atrás somente da Índia. Existem 

cerca de 15 mil rotaractianos, organizados em 655 

clubes por todo o Brasil. 

O Rotaract trabalha pela compreensão mundial e 

pela cultura, luta contra o analfabetismo, realiza 

campanhas de combate à violência contra a 

mulher, mostra que limpar os rios e reciclar o 

lixo é possível, entre muitas outras ações. O 

Rotaract mostra que é possível fazer diferente. 

Com certeza, logo os dirigentes de clubes irão 

concluir que terá sido um investimento 

extraordinariamente válido apoiar essa juventude, 

pois ela irá garantir, em futuro próximo, a 

indispensável expansão e o desenvolvimento do 

Rotary. 

Reconhecemos que os rotarianos vêm servindo 

aos jovens e os apoiando, mas não custa incentivá-

los a ampliar ainda mais o objetivo de sua 

atuação, amparando o sucesso pessoal e 

profissional desses jovens e reconhecendo a 

diversidade de suas necessidades. Não 

esqueçamos que eles representam o futuro da 

nossa organização. 

 

Mensagem do Diretor de RI – José Ubiracy Silva 

tem acesso a perspectivas essenciais 

que podem aumentar ainda mais a 

eficácia dos seus serviços. Além de 

prejudicar a si mesmo, o clube 

prejudica o Rotary como um todo 

quando confirma este estereótipo 

limitador. Como resultado, enfra-

quecemos nossa imagem pública e 

deixamos de atrair associados em 

potencial, especialmente os jovens, 

que são cruciais para nosso futuro. 

Tolerar a discriminação contra as 

mulheres é condenar a nossa 

organização à irrelevância. Não 

podemos continuar fazendo de 

conta que vivemos no tempo de 

Paul Harris, pois nem mesmo ele 

concordaria com isso. Em suas 

palavras, “A história do Rotary terá 

que ser reescrita muitas e muitas 

vezes.” Cabe a nós garantir que a 

história que escrevermos sobre o 

Rotary seja motivo de orgulho para 

nosso fundador. 
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Dependemos das Novas Gerações 
Desde que me envolvi e encantei, como 

simples rotariano, com as atividades da 

nossa organização, ao ingressar, em 1970, 

no Rotary Club do Recife – onde fui 

presidente, diretor de comissões e avenidas 

–, ou como governador de distrito, percebi a 

grande importância dos integrantes mais 

jovens da nossa Família Rotária para o 

futuro dessa secular organização. 

Sempre vislumbrei significativas espe-

ranças e um grande potencial para a 

expansão do Rotary naqueles que parti-

cipam dos programas pró-juventude, como 

Rotaract, Interact, Ryla e Intercâmbio de 

Jovens, ou naqueles que se sentem atraídos 

e se envolvem em atividades de Rotary 

Clubs e distritos. 

Lembro que, nos idos de 1996, o então 

presidente do Rotary International, Luis 

Vicente Giay, criou o termo Novas 

Geraçõese afirmou que o futuro da nossa 



 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 Mensagem da Coordenadora Marilene 

 

 

 

frouxar os nós de grandes 

amizades.  

Entretanto, cada um sabe o quanto 

foi importante no contexto final. 

A todos, Paulo e eu nos 

debruçamos em agradecimentos e 

unimos nossas mãos em prece 

louvando a Deus por tê-los 

colocado ao nosso lado nesta 

bonita jornada.  

Ao casal Representante Pessoal do 

Presidente de Rotary Inter-

national,  Ravi Ravindran e sua 

esposa Vanathy, Governador 

Alceu Eberhardt e  Tânia Maria 

recebam nosso carinho por tudo 

que nos proporcionaram.  

Abençoados sejam por nos 

fortalecer no amor às causas 

rotárias, na prudência, sabedoria e 

simplicidade de cada gesto. Para 

viver uma vida cheia de 

significado o momento presente 

deve ser digno de saudade. Vocês 

deixaram saudade já no próximo 

segundo e o livro em aberto 

aguardando o dia que retornarão, 

para repetirem as boas coisas que 

deixaram por aqui.  

Relembrando tão memoráveis 

momentos deixo fluir o que está 

por vir, pois agora é hora de sorrir 

e prosseguir.  

 Com todo amor da Marilene 

 
 

paz e a concórdia, o prazer de 

rever e estar juntas, as recordações 

de fatos pitorescos passados a 

limpo na memória.  

 Estávamos ali, com o coração de 

fora, totalmente envolvidas no 

auge da alegria e do compa-

nheirismo, com os batimentos 

cardíacos acelerados pelo tom de 

tudo que ocorria ao nosso redor.  

 Aí a gente leva um tempo para 

voltar a acreditar que foi lindo sim, 

que valeu a pena.  

Fica o ensinamento 

Existem acontecimentos que não 

combinam com palavras, foram 

feitos para o silêncio, porque não 

podem ser tocados na sua 

inteireza. 

Não é mais um fato, mas uma 

parte de nós, algo que incorpora-

mos na experiência de viver.  

Não há como agradecer a cada 

uma de vocês a não ser através da 

gratidão. Tudo aconteceu porque 

você estava lá. 

 Obrigada!  

Depois de um rio, há sempre uma 

terceira margem que os olhos não 

podem ver, mas o coração pode 

sentir. “A voz oculta que há no 

conto é que narra o desfecho da 

trama.” 

Esta é a maneira encontrada para 

render-me aos que tanto nos 

ajudaram a realizar o maior de 

todos os nossos sonhos. Não 

poderia elencar todos aqui. 

Correria o risco de por um lapso 

frouxar os nós de grandes 

amizades.  

Entretanto, cada um sabe o quanto 

foi importante no contexto final. A 

todos, Paulo e eu nos debruçamos 

em agradecimentos e unimos 

nossas mãos em prece louvando a 

Deus por tê-los colocado ao nosso 

lado nesta bonita jornada.  

Ao casal Representante Pessoal do 

Presidente de Rotary International,  

Ravi Ravindran e sua esposa 

Vanathy, Governador Alceu 

Eberhardt e  Tânia Maria recebam 

nosso carinho por tudo que nos 

proporcionaram. Abençoados 

sejam por nos fortalecer no amor 

às causas rotárias, na prudência, 

sabedoria e simplicidade de cada 

gesto. Para viver uma vida cheia 

de significado o momento presente 

deve ser digno de saudade. Vocês 

deixaram saudade já no próximo 

segundo e o livro em aberto 

aguardando o dia que retornarão, 

para repetirem as boas coisas que 

deixaram por aqui.  

Relembrando tão memoráveis 

momentos deixo fluir o que está 

por vir, pois agora é hora de sorrir 

e prosseguir.  

 Com todo amor da  

Marilene 

 
 

Queridas Companheiras da ASR, 

Queridas esposas de Rotarianos, 

 

“ Que nunca nos falte um sonho 

pelo qual lutar, um projeto para 

realizar, algo para aprender , um 

lugar para onde ir e alguém a 

quem amar! “ 

 

A vida pode até ser curta mas as 

emoções que podemos deixar, 

duram uma eternidade. Foram 

tantas emoções!  

Lá estávamos todos juntos em 

grande expectativa para dias de 

intensa confraternização, novas 

informações rotárias, troca de 

experiências, palestras inspirado-

ras, comemorações e finalmente 

o coroamento de uma conferên-

cia destinada a você especial-

mente, que nos acompanhou de 

uma maneira ou de outra, nos 

apoiando, fomentando nossos 

sonhos, nos agasalhando de 

proteção, mão acolhedora, 

persistência e acima de tudo 

esperança para seguir o caminho. 

 Acreditamos que poderíamos 

tudo fazer para presentear você e 

fomos cavalgando dia a dia a 

trilha do sol até chegarmos 

finalmente a “Conferência do 

Presente.”  

Lindos dias harmoniosos entre 

sorrisos, abraços saudosos, leves 

toques, música, brincadeiras,  

boa parte de humor e uma salu-

tar convivência onde reinou a 

paz e a concórdia, o prazer de 

rever e estar juntas, as 

recordações de fatos pitorescos 

passados a limpo na memória.  

 Estávamos ali, com o coração 

de fora, totalmente envolvidas 

no auge da alegria e do 

companheirismo, com os 

batimentos cardíacos acelerados 

pelo tom de tudo que ocorria ao 

nosso redor.  

 Aí a gente leva um tempo para 

voltar a acreditar que foi lindo 

sim, que valeu a pena.  

Fica o ensinamento 

Existem acontecimentos que não 

combinam com palavras, foram 

feitos para o silêncio, porque não 

podem ser tocados na sua 

inteireza. 

Não é mais um fato, mas uma 

parte de nós, algo que 

incorporamos na experiência de 

viver.  

Não há como agradecer a cada 

uma de vocês a não ser através 

da gratidão. Tudo aconteceu 

porque você estava lá. 

 Obrigada!  

Depois de um rio, há sempre 

uma terceira margem que os 

olhos não podem ver, mas o 

coração pode sentir. “A voz 

oculta que há no conto é que 

narra o desfecho da trama.” 

Esta é a maneira encontrada para 

render-me aos que tanto nos 

ajudaram a realizar o maior de 

Marilene Rodrigues Ferreira – 

Coordenadora 2015/16 

SECRETARIA INFORMA – 
 
RELATÓRIOS RECEBIDOS ATÉ 5/05/16. 
 
Nº      A.S.R.             
1       BOA ESPERANCA 
2       BOM SUCESSO             
3       BRAZÓPOLIS 
4       CANDEIAS 
5       CARMO DA MATA     
6       CRUZÍLIA                        
7       DIVINÓPOLIS LESTE   
8       DIVINÓPOLIS OESTE 
9       IGUATAMA   
10     ITAJUBÁ                         
11     ITAPECERICA      
12     ITAUNA          
13     MONTE SIÃO                
14     OLIVEIRA  
15     PIMENTA 
16     SÃO LOURENÇO   
17     SÃO TIAGO        
 

 

Informações da Secretária Vani Beze 
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ASR é Notícia 

 
As ASR de Bom Sucesso, 

Itapecerica e Oliveira, foram 

as ASR que mais arrecadaram 

premiações. 

Parabéns, vocês foram um 

presente para o Distrito 4560 

 

 
 

 

 

Os Casais Governadores Peçanha e 

Isabel, Virgilio e Adriane representam 

o Presidente de Rotary International, 

enquanto o casal João Otávio e 

Carmen comparecem a Conferência 

do Distrito 4760 em Poços de Caldas 

.È o D. 4560 se espalhando e levando 

suas ricas experiências com 

competência e carisma. Parabéns 

Companheiros! Parabéns Isabel, 

Adriane e Carmen! 

 

  

  

 

Reunião perfeita de adjetivos para 

o casal Governador Indicado João 

Bosco Béze e Vani .  

Comissão de frente exerceram 

detalhadamente o cargo de 

Coordenadores da Conferência do 

Presente, 

Foram o arco e a flecha, o cupido 

e o arremesso, a capacidade de 

agregar pessoas e a confiança em 

delegar responsabilidades! 

Fenomenais!  

E ao final o aplauso a vocês 

também por fazerem o bem com 

alegria e entusiasmo. Parabéns! 

 
O que um Distrito pode dizer a um 

casal que dedicou longo tempo a 

serviço do 4560? Foram elos, fitas, 

laços , serviço, muito trabalho, 

viagens próximas e distantes, 

superação, dinamismo, simplicidade 

, amigos e por fim astros. 

Deram um show de emoções.  

E todos nós somos gratos por isso. 

À Deus por nos ter concedido a 

graça de conhecê-los , a família por 

nos ter cedido sua atenção, a Carla e 

Camila por nos ter emprestado o 

colo de mãe e a eles por nos aceitar 

como somos e nos fazer melhores 

como parte de uma organização 

mundial. Sigam felizes! 

 

Coordenadoria em Notícias 



 
                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Rotaract e Interact do Distrito 4560  
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 Interact de Itanhandu 

aproveitando o domingo dia 

do trabalho, onde na praça da 

cidade houve um enduro a 

pé, montou uma mesa de 

doces e bolos efetuando 

vendas para futuros trabalhos 

e aproveitaram para divulgar 

o Rotary mais uma vez na 

cidade. 

 
 

Interact Club de Divinópolis 

foi oficialmente criado, 

jovens participaram da 

VIII Assembleia Distrital de 

Rotaract e Interact - ADIRC 

Mais uma conferência bem 

produtiva, com muito 

treinamento, muito 

aprendizado e muito bem 

organizada pelo Club 

anfitrião, Rotaract Club de 

Guaxupé. 

Nessa conferência que 

aconteceu nos dias 22, 23 e 

24 de Abril, tivemos a 

presença de David  Ileck, 

próximo Presidente do 

Rotaract Brasil.  

No domingo durante nossa 

Reprise, nosso companheiro 

Helder Lopes, do Rotaract de 

Pains, foi eleito como RDR 

2017-18. 

Agradecemos a todos que 

participaram, pois tornaram 

esse evento ainda mais 

especial. 

 

 

  

reunião do club padrinho 

Divinópolis Leste para 

receber das mãos da 

presidente Sueli Vitória o 

certificado de autorização 

de funcionamento de RI. 

Ana Luiza é a presidente do 

Interact Divinópolis. 

 

 

 
 

Como descrever a melhor 

conferência, do Governador 

mais rotaractiano do 

mundo? 

Foi simplesmente inesque-

cível! Tudo foi preparado 

com muito carinho e 

dedicação! E nossa 

participação foi um show à 

parte, pois esse Rotaract é 

bom demais! Pela primeira 

vez tivemos uma programa-

ção especial para Rotaract 

dentro de um evento de 

Rotary. E esse espaço que 

nos foi oferecido foi show 

de bola, palestras que nos 

emocionaram muito e 

foram as mais disputadas do 

evento, pois o nosso salão 

ficou lotado, os rotarianos 

vestiram a camisa do 

Rotaract! Gostaria de 

agradecer ao Governador 

Paulo e a queridíssima 

Marilene, pelo apoio, 

confiança e por fazerem do 

evento de vcs também o 

nosso evento! Essa 

conferência sempre será 

lembrada por nós! 

Obrigada! 

 

 

 

 

dos preparativos da 

posse do novo 

Conselho Diretor. 

 Realizar reunião 

ordinária onde as  

Comissões apresen-

tam o que realiza-

ram durante o ano 

rotário. 

 Presidente faz 

reunião para falar 

 

! 
Posse do Governador João 

Otávio no dia 02 de julho em 

Poços de Caldas. Pálace Hotel. 

sobre a conferência 

Distrital. 
Maio é o Mês dos Serviços a 

Juventude. 

 

 Iniciar os 

preparativos para a 

prestação de contas 

do seu ano rotário 

como Presidente. 

 Elaborar reunião do 

Conselho diretor 

para a realização 

Agenda dos Presidentes de Clubes em Maio 

 

 

  

 

 
do evento, pois o nosso salão 

ficou lotado, os rotarianos 

vestiram a camisa do 

Rotaract! Gostaria de agra-

decer ao Governador Paulo e 

a queridíssima Marilene, 

pelo apoio, confiança e por 

fazerem do evento de vcs 

também o nosso evento! 

Essa conferência sempre será 

lembrada por nós! Obrigada! 

 

 
 

 
 

 



 
 

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!     OLIVEIRA 
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CLUBES EM DESTAQUE 

   Alberto Bittencourt 
RC de Itanhandu 

O Rotary Club de Itanhandu 

efetuou o plantio de árvores com o 

apoio da Prefeitura Municipal nas 

margens do rio que banha a cidade. 

Também houve a admissão de sete 

novos companheiros passando o 

QA de 12 para 19 associados. São 

eles: José Helvécio Costa Mota, 

Leandro Megda Assunção, Elen 

Kátia Machado, Paulo Henrique P. 

Monteiro, Albert A. Hoyer, Carlos 

Reno de Souza e Rander Lacerda 

Pereira. Sejam bem vindos!                               

 Parabéns Presidente e 

companheiros. 

 

 
 

RC de Brasópolis 
Foi realizado em 30/04 

onde arrecadaram muitos quilos de 

alimentos e peças do vestuário que 

serão distribuídos para as entidades 

locais e muitos quilos de  papelões, 

alumínios e lacres para serem vendidos 

e também repassados as entidades. Em 

parceria com as entidades e Clube 

Wenceslau,  tivemos barracas de 

alimentação, feijoada completa e 

bebidas. Como diversão tivemos: roda 

de capoeira, um boi domesticado para 

fotos e passeios das crianças, passeio 

ciclístico, som ao vivo, gincana entre os 

blocos carnavalescos. Os brinquedos 

infláveis e cama elástica foi em parceria 

com a prefeitura.  Ainda tivemos 

a participação da Secretaria de Saúde 

local com aferição de pressão, teste 

Glicêmico, Controle da Dengue e 

Automedicação, com participação dos 

alunos da FEPI (faculdade de Itajubá) 

dos cursos de Farmácia,  Psicologia e 

Engenharia e alunos da Escola de 

Enfermagem Wenceslau Braz de 

Itajubá. Fizemos o 2º Encontro 

Interclubes onde tivemos a presença 

dos Rotarys clubes Pouso Alegre das 

Gerais , Poços de Caldas (com a 

amável presença do Casal Governador 
2016/2017 João Otávio e Carmem 

Rodrigues Coordenadora das ASR) 

 

 

  

  
 

Rotary Club de Lavras em 

ação. O lixo jogado nas ruas 

demonstra uma falta de 

conscientização individual em 

relação ao papel de cada um na 

construção e organização do 

espaço da cidade. A realidade é 

que falta às pessoas a importante 

percepção de que a cidade que 

sujam é a mesma em que 

moram, trabalham e vivem. O 

lixo jogado nas ruas é carreado 

pelas chuvas e provoca 

entupimento de bueiros, 

causando enchentes e, por fim, 

chegando aos rios, degradando o 

nosso meio ambiente. 

Essa carência de civilidade 

aumenta o trabalho dos serviços 

de varrição, trabalho que às 

vezes nem é percebido e passa a 

ser um exercício quase que 

eterno, pois nunca alcança um 

resultado satisfatório. 

Campanhas educativas ajudam a 

resolver este problema, pois 

mostram para às pessoas o seu 

papel na construção do espaço 

como um todo e na preservação 

do ambiente. 

A blitz foi  realizada no sábado 

dia 30 de abril, com a presença 

dos jovens do Rotaract, onde 

distribuíram aos motorista um 

lixo car, um recipiente de feltro 

que pode ser colocado na 

alavanca do câmbio do 

automóvel, é um recipiente para 

guardar o lixo para ser 

descartado em local apropriado. 

 
 

Rotary Club de Paíns 

Rotary Club de Pains empossou 

dia  25/04 seu novo compa-

nheiro Wilian Junio que aparece 

na foto recebendo a prova 

quádrupla do Presidente Reyes 

Geraldo. 

 

2016/2017 João Otávio e Carmem Rodrigues 

Coordenadora das ASR) e os clubes de 

Itajubá, Itajubá 19 de Março, Itajubá Oeste que 

nos trouxeram a Campanha Hepatite Zero. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R de Divinópolis Leste – Realizou no Mês de 

Abril mais um Boi e Porco no Rolete, 

Parte da renda será revertida para a 

Fundação Rotária e o restante para as 

Entidades que o Rotary de Divinópolis 

Leste ajuda. 

O Evento contou com o apoio de todos 

os companheiros do Leste e contou  

com a participação de companheiros  

de outros clubes como Itapecerica ,  

Itaúna e Oliveira. 

O 4º Boi no Rolete teve na coordena- 

ção o companheiro José Ananias da 

Silva. 

 

RC de Camacho 

- O RC de Camacho em Assembleia 

mudou o dia da semana de sua reunião, de 

quarta para segunda-feira. 



Governadores Assistentes  

em Ação 

 

 
 

. 
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Momentos na Conferên-

cia do Presente – Noite 

em Paris 

 

 

 

 G.A Wemerson esteve presente 

na posse do novo Companheiro 

do Rotary Club de Pains. Wilian 

Junio, visitou novamente o RC 

de Lagoa da Prata- Princesa do 

Oeste, Wemerson também esteve 

na posse dos novos 

companheiros de Arcos: Élcio e 

Celeste – Sejam bem vindos! 

Companheiro Wemerson 

também participou da 

Conferência do Presente. 

 

 

 

 

O Plantio de árvore pelos Kids. O 

marco Rotário do plantio no parque,  

com os governadores. O teste de 

Hepatite feito para todos os partici-

pantes da conferência e a população 

de Caxambu. Companheiro Bispo 

em palestra atual e muito informa-

tiva. Companheiro Gov Aristides 

fazendo sua explanação sobre o 

plantio de árvores no distrito 4560. 

Momento de laser com Regina e 

Alessandro. 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
  

Nº Rotary Club de 
Nº 

Reuniões 

Sócios Informados por: Admissão % 

RI 
30/06/2015 16 

ABRIL/ 
2016 Frequência 

1 Alfenas(8192)  20 16 -  

2 Alfenas- Norte (8193)   23 21 -  

3 Arcos  (8194) 04 11 12 - 100,00 

4 Bambuí (8195) 04 19 25 - 80,00 

5 Boa Esperança (8196)  24 29 -  

6 Bom Sucesso (25292) 04 17 16 - 92,18 

7 Brazópolis (8198)  19 14 -  

8 Camacho (84366) 04 13 10 - 90,00 

9 Cambuí (30655) 04 12 12 - 79,17 

10 Cambuquira (8199) 04 08 19 - 100,00 

11 Campo Belo (8201) 03 20 20 - 70,00 

12 Candeias (8202) 03 19 22 - 75,80 

13 Carmo da Mata (51050) 04 15 13 - 88,57 

14 Carmo do Cajuru (8204)  23 30 -  

15 Carmo do Rio Claro (8205)  11 17 -  

16 Caxambu (8206) 03 16 14 - 66,66 

17 Cláudio (8207) 04 25 25 - 64,00 

18 Córrego Fundo (82468) 04 21 21 - 67,00 

18 Cristais (22913) 04 15 17 - 78,96 

20 Cruzília (8208)  15 13 -  

21 Divinópolis (8209)  19 21 -  

22 Divinópolis Leste (8210) 04 47 43 - 78,00 

23 Divinópolis Oeste (8211) 03 35 38 - 83,12 

24 Elói Mendes (8212) 04 41 39 - 81,80 

25 Formiga (8213)  19 21 -  

26 Guaxupé (8214)  22 16 -  

27 Guaxupé- Cafezais (87147) 04 - 14 - 92,00 

28 Iguatama (8215) 04 22 21 - 69,08 

29 Ilicínea (84198) 03 12 12 - 66,67 

30 Itajubá (8216) 04 18 18 - 100,00 

31 Itajubá 19 de Março (25350) 04 13 14 - 92,85 

32 Itajubá-Oeste  (8219) 03 22 22 - 100,00 

33 Itanhandú (24157) 04 12 19 - 87,60 

34 Itapecerica (8219) 04 40 40 01 87,30 

35 Itaúna  (8220) 04 33 36 - 79,00 

36 Itaúna-Cidade Educativa (22535)  25 21 -  

37 Itaúna-Cidade Universitária (22536  21 21 -  

38  Lagoa da Prata- Princesa do Oeste 04 - 18 - 58,33 

39 Lavras  (8223)  22 18 -  

40 Lavras-Dos Ipês (86677) 04 20 18 - 90,70 

41 Lavras-Sul (8224)  25 25 -  

42 Machado (8225) 04 19 21 03 96,40 

43 Mateus Leme – Centro (82941)  14 13 -  

44 Monsenhor Paulo (8227) 04 14 15 - 67,00 

45 Monte Sião (27238) 03 17 16 - 67,10 

46 Nepomuceno (86214)  21 11 -  

47 Oliveira (8228) 04 19 21 - 86,00 

48 Ouro Fino (64674) 03 23 21 - 65,00 

49 Pains (8229) 05 14 15 - 86,00 

50 Perdões (58389)  30 22 -  

51 Pimenta (51506)  12 11 -  

52 Piumhi (8230)  04 24 29 02 92,00 

53 Poços de Caldas  (8232)  04 28 25 - 56,00 

54 Poços de Caldas Sul (8233)  03 17 19 02 65,00 

55 Pouso Alegre-Das Gerais (60746) 04 14 16 - 78,00 

56 Pouso Alegre-Sul  (51719) 04 30 31 - 70,00 

57 São Gonçalo do Pará (30790)  06 05 -  

58 São Gonçalo do Sapucaí (8236)  17 20 -  

59 São Lourenço (8237) 04 08 09 - 70,00 

60 São Tiago (8238)  17 16 -  

61 Três Corações (8240) 04 29 28 - 78,00 

62 Três Pontas (8241) 04 23 23 - 81,50 

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

 Total de companheiros no Mês  1231 1269 08  

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

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

Classificação Rotary Club  Classificação Rotary Club  

1º lugar 

Arcos, Cambuquira, Itajubá. Itajubá Oeste – 
100% 1º lugar Piumhi – 92%  

2º lugar Machado – 96,40% 2º lugar Divinópolis Oeste – 83,12%  

3º lugar Itajubá-19 de Março – 92,85% 3º lugar Elói Mendes – 81,80  

4º lugar Bom Sucesso – 92,18% 4º lugar Itaúna – 79%  

5º lugar Guaxupé – Cafezais – 92% 5º lugar Divinópolis Leste e Três Corações – 78%  

Expediente 
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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


PREMIAÇÕES DA CONFERÊNCIA DO PRESENTE 
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Norberto Barros Morais – Área 8, Cláudio 

Rodrigues Duarte – Área 9, Jean Antônio Sallum 

Al’Osta – Área 10, Maria Biatris de Paula Fiúza – 

Área 11 e Carlos Alberto de Oliveira Cardoso – 

Área 12. 

 Toda a Equipe Distrital foi agraciada também com 

um troféu em forma de agradecimento pelo trabalho 

executado frente à sua Comissão Distrital. 

 

 Número de participantes na Conferência do Presente 

foi de 767 inscritos. Sendo: 

ASR – 83, Cônjuge – 95, Convidado – 91, Interact – 

32, PIIJ – 06, Rotakid – 4, Rotaract – 22 e 

Rotarianos – 434. 

 

 

 

 

 

 Boletim Mensal: 1º lugar – R. de Divinópolis Leste, 

2º - RC Pouso Alegre das Gerais e 3º - R de 

Itajubá.19 de Março. 

 Frequência + de 25 Associados: 1º lugar – R 

Divinópolis Leste e 2º - RC Eloi Mendes 

 Frequência até 25 Associados: 1º R de Itajubá e 2º - 

RC Machado 

 Aumento Real do QA: 1º lugar RC de Cambuquira, 

2º - RC de Carmo do Cajuru e 3º lugar RC Itanhandu. 

 Padrinhos: Marial Cândido Murta – RC Cambuquira 

e Tovar Nogueira de Avelar -RC Carmo  do Cajuru 

 Aumento do QA de Mulheres Proporcional: 1º lugar 

RC Guaxupé-Cafezais, 2º RC de Lagoa da Prata-

Princesa do Oeste e 3º RC Monsenhor Paulo. 

 Fundação Rotária – Títulos Paul Harris- 1º R 

Divinópolis Leste, 2º R de Itaúna Cidade Educativa e 

3º RC Poços de Caldas. 

 Fundação Rotária – Fundo Anual de Programa – 1º R 

Divinópolis Leste, 2º RC Guaxupé e 3º RC de 

Itapecerica. 

 Fundação Rotária Empresa Cidadã – 1º R 

Divinópolis Leste – Empresas Somar, Bemtrack e 

GEEC; 2º lugar RC Poços de Caldas – empresas 

Solar e Nexo e 3º RC São Lourenço – Empresas – 

Leonilda e Circular São Lourenço. 

 Fundação Rotária – Ação Entre Amigos – 1º lugar R 

de Divinópolis Leste, 2º lugar - RC de Itapecerica 

 Criação de Novos Clubes: 1º RC Lagoa da Prata – 

Princesa do Oeste e 2º RC Guaxupé-Cafezais. 

 Criação de Clube de Interact. RC de Cristais, RC 

Cruzília, R. Divinópolis Leste, RC Piumhi e RC de 

Itanhandu. 

 Intercâmbio com outros clubes: 1º RC Três Corações 

e 2º RC Cambuquira. 

 Plantio de Árvores: 1º RC Carmo da Mata; 2º RC de 

Lagoa da Prata e 3º RC de Piumhi 

 Maior Caravana de Rotarianos – R Divinópolis Oeste 

 Caravana Mais Distante – RC Mateus Leme 

 Maior Caravana Proporcional de Rotarianos RC de 

Caxambu. 

 Rotariano Mais Antigo – Gov. José Otávio de 

Azevedo. 

 Prêmio Distrital por Serviços Prestados à Fundação 

Rotária: Companheiros – Hélio Ferreira da Silva - 

RC de Brazópolis, Clésio Silva – R de Itajubá, Elzo 

Batista – RC de Iguatama, Norma de Almeida 

Ferreira – RC de Bom Sucesso, Edilberto Paiva – RC 

de Três Corações, Eli Maia – RC Carmo do Cajuru, 

Carlos Alberto Araujo Peçanha – R de Divinópolis 

Leste, Murilo Affonso Ferreira – RC Bom Sucesso, 

Nino Sérgio de Rezende – RC de Guaxupé, Antônio 

Elcio Coelho Sarto – RC Elói Mendes, Antônio 

Carlos Buttignon – RC Varginha e José Eloy – R 

Divinópolis Leste. 

 Todos os 63 Presidentes de Clubes foram agraciados 

com troféu por seus serviços frente à presidência do 

Clube. 

 Os Governadores Assistentes também receberam 

troféu por seus trabalhos realizados durante a gestão 

2015/16: Coordenador José Lúcio Costa, Lázaro 

Cleudinei de Souza- Área 1; Joaquim Lourenço da 

Silva – Área 2; Renato Gonçalves Ribeiro – Área 3, 

Rosângela Mendes Ribeiro – Área 4, Otacílio 

Andreatta Lemos – Área 5, Wemerson Alves Simão 

– Área 6, Roberto José de Carvalho – Área 7, Luiz 

Norberto  
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SER MÃE 

 

Ser mãe… Eis o trabalho mais difícil da face da Terra. 

Ser mãe é seguir o turno de 24 horas, 7 dias por 

semana. É estar acordada quando o resto do mundo 

dorme. É amamentar na madrugada e ver as luzes das 

janelas se apagando, até que só reste a sua. Ser mãe é 

cheirar a leite por vários meses (e detestar!). E morrer 

de saudades de dar o peito, quando o filho desmamar. 

Ser mãe é aprender a trocar fralda no escuro. Com 

direito a passar creme ante assaduras. Ser mãe é 

preparar a primeira papinha com o maior cuidado do 

mundo, e levar um cuspe de volta. Ser mãe é comer 

comida fria, é ser a última a se servir. Ou mesmo 

deixar de comer, para dar sua parte ao filho que 

necessite. Ser mãe é querer que o filho se arraste, 

engatinhe e finalmente consiga andar. E quando ele 

aprende a correr, sentir saudades do bebezinho que 

ficava o dia todo em seu colo. Ser mãe é nunca mais 

olhar para um termômetro que marca 37 graus do 

mesmo jeito. É passar a noite segurando a mão do 

pequeno, para se assegurar de que a febre passou. Ser 

mãe é morrer de vontade de chorar ao ver o filho 

doente. E segurar a onda e sorrir, para não o 

preocupar. Ser mãe é acordar cansada, depois de uma 

noite mal dormida. E apesar disso fazer tudo do 

mesmo jeito: dar banho, comida, brincar, trabalhar, 

cuidar da casa, e colocar o filho para dormir. Ser mãe 

é se perguntar quando passará novamente um dia sem 

ouvir choro. Ser mãe é querer viajar sozinha, mas abrir 

mão disso até ter certeza de que seu filho ficará bem 

sem ela. E quando esse dia chegar, contar os dias para 

receber o abraço da volta. Ser mãe é exercitar a 

paciência diariamente. E perdê-la de vez em quando, 

entre uma crise de birra e outra. Ser mãe é ouvir do 

filho as mesmas palavras que lhe ensinou. E perceber 

que não basta falar, é preciso dar exemplo. Ser mãe é 

sentir culpa por querer voltar ao trabalho. Ou largar 

tudo para cuidar de um filho, e sentir falta de trabalhar 

fora. Ser mãe é aprender que, com duas mãos, é 

possível executar muito mais do que duas tarefas. 

Atender ao telefone, empurrar o carrinho, abrir a 

porta, escrever um bilhete, e dar a última colherada do 

prato são só alguns exemplos das combinações 

possíveis. Ah, mas ser mãe também é…Sentir aquela 

mãozinha tão pequena e tão forte, que segura seu dedo 

como que querendo dizer: “ei, estou aqui, agora você 

não está sozinha! ”. É poder afagar por alguns anos os 

cabelos de um pequeno anjo, enquanto ele está sob 

suas asas. É acordar pela manhã com um abraço 

apertado, como se não se vissem há muitos anos! O 

mesmo vale para a saída da escola. Ser mãe é mostrar 

uma flor ao filho, e reparar em sua beleza, como há 

tempos não fazia. Ser mãe é se emocionar na primeira 

vez em que vê o filho repartindo o biscoito. Ser mãe é 

ter direito de chorar na apresentação da escola, do 

ballet, no campeonato de natação, sem que ninguém a 

estranhe por isso. Ser mãe é ter a casa cheia de risadas 

e de gritinhos de felicidade. É lembrar como se brinca 

de carrinho, de boneca, de esconde-esconde, de pega 

pega. Ser mãe é adquirir a coragem de fazer o que seu 

coração realmente deseja. Porque não há mais espaço 

para covardias dentro de si. Ser mãe é tentar ser uma 

pessoa melhor a cada dia. Porque seu filho merece 

uma mãe que se aprimora com o tempo. Ser mãe é 

descobrir que o coração é um espaço infinito. E que 

quanto mais se ama, mais amor cabe ali dentro.  

Autor desconhecido 

MAIO - O MÊS DAS NOVAS GERAÇÕES 
 

Todos os anos, milhares de jovens entre 12 e 30 anos de idade 
vivem experiências incríveis participando dos nossos programas 
de Novas Gerações. Como rotaractianos e interactianos, eles 
servem a comunidades locais e internacionais; pelo Intercâmbio 
de Jovens, exploram novas culturas; e como participantes do 
RYLA, desenvolvem habilidades de liderança. O Conselho de 
Legislação de 2010 aprovou a Avenida de Serviços voltada aos 
jovens, em adição às Avenidas já existentes (Serviços Internos, 
Profissionais, à Comunidade e Internacionais) e no Conselho de 
2013 aprovou a mudança do nome da Quinta Avenida de 
Serviços às Novas Gerações para Serviços à Juventude. O 
nome Novas Gerações servia para refletir a necessidade de 
formar a próxima geração de rotarianos, mas os proponentes 
defenderam que a palavra “juventude” é mais bem 
compreendida, tanto dentro como fora do Rotary, e enfatizaram 
que estes programas incentivam os rotarianos a ajudar no 
desenvolvimento do potencial dos jovens. 

BRASIL ESCOLHE O DIRETOR DO ROTARY PARA 2017/19 

  
        Os rotarianos brasileiros escolheram o nome do futuro Diretor do 

       Rotary International para a gestão 2017-2019, quando o   

       empresário, Paulo Augusto Zanardi, associado do Rotary Club de 

       Curitiba-Cidade Industrial, no Distrito 4730 do Rotary   

        International, foi o eleito para ocupar o cargo, em substituição ao 

       atual Diretor do RI, o empresário José Ubiracy Silva, associado  

       do Rotary Club do Recife, no Distrito 4500 do RI. “Dentro do   

       rodízio entre as zonas envolvendo o Brasil, ele foi escolhido  

       pelos clubes que fazem parte da Zona 23A”, explicou o atual 

dirigente ao receber os documentos sobre o assunto do Rotary International.   

Paulo Augusto Zanardi é nascido em Curitiba (PR), casado com Maria de Lourdes 

(Luly) Zanardi, com três filhos: Paulo Augusto Zanardi Júnior (Engenheiro Civil), 

Juliana Zanardi (Administradora) e Vanessa Zanardi (Atriz). É formado em 

Administração de Empresas e Ciências Contábeis, com pós-graduação em Comércio 

Exterior e em Desenvolvimento Estratégico e Ciências Políticas. Realizou o Estágio 

Intensivo de Mobilização Nacional, Ministrado pelo Ministério da defesa, bem como o 

29º Ciclo da Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra, Curitiba 

(ADESG). Atua no ramo de Transportes Rodoviários desde 1984. No Distrito 4730 do 

RI ocupou várias funções, dentre elas, líder do Intercâmbio de Grupos de Estudos com o 

Distrito 5040 do RI, com o Canadá, na Gestão 1999-00, sendo coordenador distrital do 

programa 2001-02, Governador Assistente 2004-05, Governador do Distrito 4730 na 

Gestão 2005-06, e como coordenador distrital da Fundação Rotária no período de 2007-

11, colaborou com mais de 30 projetos de Subsídios Equivalentes, sendo 23 deles 

somente no Distrito 4730 do RI. Teve oportunidade de representar presidentes do RI por 

três vezes e foi líder de treinamento na Assembleia Internacional, na gestão 2012-13. 

Rotariano atuante as causas da organização, é associado honorário de diversos clubes, 

sendo “Benfeitor da Fundação Rotária” desde 1994, conquistando a comenda “Major 

Donors da Fundação Rotária”, sendo atualmente o Coordenador do Rotary para a 

Fundação Rotária, até 2017. “Pessoa de grande conhecimento rotário, gestor e com ideia 

de vanguarda”, elogiou José Ubiracy Silva atual Diretor do Rotary International, até o 

mês de junho de 2017, quando completará os dois anos de gestão como a norma do 

Rotary International.  

O futuro Diretor do Rotary International no Brasil é o quarto curitibano a ser eleito para 

o principal cargo rotário no território nacional. Os rotarianos: Guido Arzua, Alceu 

Vezzozzo, Antônio Hallage e agora Paulo Augusto Zanardi, formam o quarteto de 

liderança rotária do Distrito 4730 do Rotary International no Brasil. “O nosso País tem 

uma grande quantidade de lideranças rotárias, e todos comprometidos com a 

organização, ficando, inclusive, difícil de escolher um a cada dois anos”, frisou José 

Ubiracy Silva ao lembrar que atualmente o Brasil está em 3º lugar no número de clubes, 

atrás apenas dos EUA e da Índia, e em 5º lugar na quantidade de rotarianos em todo o 

Mundo, atrás de EUA, Índia, Japão e Coréia.  



 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ONDE  ANDA O GOVERNADOR PAULO ROBERTO RAMOS 

 
 

 

 
Nos Encantos de Paris, foi o motivo do 

Baile do Governador. O casal Paulo e 

Marilene mostraram para todo o Distrito 

4560 a simpatia, o carisma, a elegância e o 

entusiasmo que emanou antes, durante e 

depois da Conferência. Vocês são motivo de 

muito orgulho de todos os companheiros do 

Distrito 4560. 

Na quinta, as grades do parque 

amanheceram assim, após a chegada do 

Governador Alceu e Tânia ouve visita a 

prefeitura de Caxambu. 
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Reunião do Colégio de 

Governadores, 1ª Sessão Plenária, 

Instalação da Conferência e Coquetel 

de confraternização. Assim terminou 

a Sexta-feira. 

 

 

 

 

 

 

A noite um delicioso encontro do 

colégio dos governadores com um 

jantar após um happy hour 

descontraído ao som de Alessandro 

Calegari 

 

 
 

No dia seguinte o dia começou com o 

hasteamento a Bandeira e plantio de 

árvores no parque das águas. 

 

 



 

 
 

 
O Domingo iniciou com a quarta plenária, e muitos 

agradecimentos.  . Assim terminou a conferência do 

Presente. 

 

 

Sábado o dia começou cedo com a Segunda Sessão Plenária 

onde houve palestra sobre o projeto da Ucrânia e a entrega da 

Medalha Guaraci ao companheiro Saulo Borges e a tarde na 

terceira Sessão  foram apresentadas duas palestras 

inesquecíveis Pe Christian Shankar e Maurício Amorim. A 

Noite terminou em gala com o baile inesquecível do 

Governador e foi com Emoções que o Governador nos 

Encantou. 
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Na Conferência do Presente 


